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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá sanačními a dekontaminačními technologiemi.  

Je zaměřena na druhy a rozdělení kontaminantů a kontaminovaných médií, sanační  

a dekontaminační technologie, které jsou seřazeny do stručného přehledu metod používání 

dle získaných poznatků. Dále pak práce popisuje metody pro odstraňování 

kontaminovaných lokalit používaných v České republice. A v poslední řadě je práce 

zaměřena na staré ekologické zátěže, zejména legislativu a systém posuzování starých 

ekologických zátěží. 
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Summary 

This Bachelor Thesis deals with the saving and decontamination technologies.  

Is bend into a kind of and fission contaminated and contaminated media, saving  

and decontaminated technology, that are sequenced to the run- down methods using 

according to gained piece of knowledge. Further then work describec method for stripping 

contaminated localities used in the Czech republic. A at last row is work bent on old 

ecological empty weight, especially legislature and systém under consideration old 

ecological stress. 

Keywords:  

Contaminateds, decontaminable Media, saving technology, old ecological empty weight, 

legislature. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

České zkratky: 

BTEX                    Benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny 

BSK                       Biologická spotřeba kyslíku 

CHSK                    Chemická spotřeby kyslíku 

CIU                        Chlorované uhlovodíky 

ČTOL                    Částečně tekavé organické látky 

DCE                       Dichlorethylen 

DNT                      Dinitrotoluen 

HMX HP               Oktahydro- 1,3,5,7- tetranitro- 1,3,5,7- tetraazin, oktagen  

NAPL                    Kontaminanty kapalné povahy špatně rozpustné ve vodě 

NEL                      Nepolární extrahovatelné látky 

NL                         Nerozpuštěné látky 

OEŠ                      Odbor ekologických škod 

PAU                      Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB                      Polychlorované bifenyly 

PCDD                   Polychlorovaný dibenzodioxin 

PCE                       Tetrachorethylen 

PCDF                    Polychlorované dibenzofurany 

PCP                       Pentachlorfenol 

PCPPs                   Polychlorovaný fenoxyfenol 

POP                       Perzistentní organické polutanty 

RDX TNB             Hexahydro- 1,3,5- trinitro- 1,3,5- triazin 

RL                         Rozpuštěné látky 

SEZ                       Stará ekologická zátěž 

SVOCs                  Semitěkavé organické slooučeniny 

TCE                       Trichlorethylen 

TeCA                     Tetrachloretan 

TeCP                      2,3,4,6 tetrachlorfenol  

TNT                       Trinitrotoluen, 2,4,6- trinitrotoluen 

TOC                       Celkový organický uhlík 

TOL                       Těkavé organické látky 



 

   
 

TUO                     Technická univerzita Ostrava 

VC                       Vinylchlorid 

VOCs                   Těkavé organické látky 

VŠB                     Vysoká škola báňská 

 

Cizojazyčné zkratky: 

DNAPL                Dense- látky těžší než voda 

EPA                      U.S. Environmental Protection Agensy 

LNAPL                 Light- látky lehčí než voda 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Na povrchu naší planety nalezneme jen stěží místo, které by nebylo zasaženo 

lidskou činností. Vliv lidské činnosti přináší neustálý a rostoucí tlak na životní prostředí. 

Nebylo dostatečně známo, jaký může mít dopad na lidské zdraví a přírodu kolem nás 

znečištění prostředí. Spousta odpadu se stále ještě vyskytuje volně v přírodě a výsledkem 

jsou neevidovaná a nebezpečná území, která jsou vysoce toxická. Stále dochází k únikům 

škodlivých látek do životního prostředí. Zejména staré ekologické zátěže, které jsou 

pozůstatky naší lidské činnosti, mají negativní a dalekosáhlé dopady. Ekologické zátěže 

v místech průmyslových areálů, skladů chemikálií, pohonných hmot, náhodných havárií  

a úniků jsou stálým nebezpečím. Jejich odstraňování je nákladné a v mnoha případech  

i velmi obtížné. Snaha o likvidaci a nápravu je patrná ve všech rozvinutých společnostech. 

Bylo vyvinuto mnoho sanačních a dekontaminačních postupů, kterými je možné 

eliminovat negativní vlivy znečištěných území na zdraví lidí, zvířat a dalších složek 

životního prostředí. Cílem těchto technologií je odstranit ekologické zátěže snížením 

koncentrace nežádoucích látek na přijatelnou míru.  

Tato práce se zabývá sanačními a dekontaminačními technologiemi. Jejich 

rozdělením dle kontaminantů a dekontaminovaných médií. Dále pak technologiemi 

využívaných v České republice. Legislativou, problematikou a systémem posuzování  

a nápravy starých ekologických zátěží.   

Cílem této práce bylo uspořádat získané poznatky v této oblasti do stručného 

přehledu. A nastínit některé nové postupy k čištění kontaminovaných lokalit.  
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2 KONTAMINANTY 

Kontaminanty jsou látky nepříznivým způsobem ovlivňující životní prostředí, který 

se projevuje např. škodami na zdraví lidí a zvířat, poškozováním prostředí nebo jeho 

některých složek, obtěžováním okolí a to pachem nebo snížením viditelnosti [1]. Většinou 

se s kontaminanty setkáme při řešení problémů spojených se znečištěním podzemních vod, 

kde zdrojem kontaminace je nevhodně deponovaný odpad, havárie dopravního prostředku, 

který převáží nebezpečné látky nebo jiné další formy nekontrolovaného úniku 

nebezpečných látek do podzemí [2]. 

Zvláštní postavení mají kapalné kontaminanty, které jsou špatně rozpustné ve vodě. 

Jsou označovány výrazem NEL, což znamená nepolární extrahovatelné látky (v angličtině 

jsou označovány jako NAPL- nonaqueous phase liquids). Tyto látky tvoří uhlovodíky 

zejména ropného původu, organické halogen deriváty a nitroderiváty. Mezi látky lehčí než 

voda, označovány LNAPL (light) patří oleje, benzín, letecký benzín a motorová nafta.  

A mezi látky, které jsou těžší než voda a jsou označovány DNAPL (dense) patří 

dichlorethan, trichlorethan a chloroform.  

       Podle snadnějšího uvolňování z podloží se dělí kontaminanty na [2]: 

• Těkavé organické látky (TOL)- BTEX, ostatní těkavé ropné uhlovodíky, destilační 

ropné frakce (technické, automobilové a letecké benzíny, chlorované alifatické 

uhlovodíky jako jsou dichloretan, dichloretylen atd.). 

• Obtížně těkavé organické látky- polyaromatické uhlovodíky, ostatní ropné 

uhlovodíky (motorová nafta a topné oleje), polychlorované bifenyly a fenoly [2]. 

2.1 Základní typy kontaminantů 

Kontaminanty posuzujeme a třídíme podle jejich fyzikálních a chemických 

vlastností, způsobu použití a chování v životním prostředí či způsobu dekontaminace 

zasažených míst [3]. Mezi nejrozšířenější kontaminanty patří naftové produkty (benzín, 

diesel, petrolej, maziva a topné oleje), chlorované alifatické hydrokarbonáty a těžké kovy. 

V poslední době, je věnována větší pozornost organickým látkám (PAU, impregnační látky 

dřeva a dehet) [3].  

Obecně lze kontaminanty rozdělit na dvě základní skupiny, a to na kontaminanty 

organické a anorganické [3].  
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2.1.1 Organické kontaminanty  

Organické látky se vyskytují jako přírodní nebo antropogenní složka. Dělení je 

velmi složité a využívá se klasifikace organické chemie nebo se zaměřuje na skupiny látek 

vyvolávající specifické problémy z pohledu kontaminace [3]. Do těla jsou tyto látky 

absorbovány snadno dýchacími cestami, sliznicemi i pokožkou [4]. 

Organické kontaminanty jsou rozložitelné až na ekologicky neutrální vodu, oxid 

uhličitý nebo na neškodné sloučeniny jako jsou sírany, dusičnany a chloridy. Chemický 

nebo biologický rozklad, pokud ho lze za daných technických podmínek provádět, může 

být konečnou metodou zneškodnění kontaminantů [5].  

Těkavé organické látky (VOCs) 

Lokality výskytu jsou zařízení chemických výrob, manipulační vrty a vsakovací 

prostory, elektropokovování a povrchová úprava kovů, požární tréninkové plochy, hangáry 

a údržba letecké techniky, skládky, areály barvíren a lakoven, mísírny herbicidů  

a pesticidů, areály k odmašť ování pomocí rozpouštědel, prostory pro údržbu vozidel a jiné 

techniky. Výběr sanační technologie je závislí na chemickém složení kontaminantu, tedy 

zda se jedná o látky halogenované či nehalogenované. Zejména povaha halogenované 

vazby či halogen sám ovlivňuje provedení technologie [5]. 

• nehalogenované těkavé kontaminanty: aceton má neurotoxické účinky a působí 

jako narkotikum [4]. Sirouhlík je významné průmyslové rozpouštědlo např. při 

výrobě viskózy. Působí narkoticky a je silně neurotoxický [4]. Styren má silné 

narkotické a dráždivé účinky, toxičtější než benzen [4].   

• halogenované těkavé kontaminanty: chloroform je nehořlavé rozpouštědlo, které se 

na vzduchu rozkládá na fosgen a chlorovodík. Má karcinogenní účinky [4]. 

Tetrachlormetan (TeCA) patří mezi rozšířené rozpouštědlo tuků a olejů. Má menší 

narkotický účinek než chloroform, je genotoxický a podezřelý karcinogen [4]. 

Dichlorethylen (DCE) je silně dráždivá látka, u které byla prokázána mutagenita 

[4]. Trichloretylen (TCE) je podezřelý karcinogen a snadno se kumuluje 

v tukových tkáních [4]. Tetrachlorethylen je neurotoxická a karcinogenní látka [4]. 

Vinylchlorid (VC) poškozuje cévy, kosti a kůži. Byla prokázána karcinogenita  

a mutagenita [4]. 
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Semitěkavé organické látky (SVOCs) 

Vyskytují se podobně jako VOCs. Mezi SVOC zařazujeme halogenované  

i nehalogenované látky, pesticidy a polyaromatické látky [6].  

• halogenované kontaminanty: chloranilin patří mezi nebezpečné toxické látky 

pro životní prostředí a obvykle vzniká jako meziprodukt syntézy jiných 

chemických sloučenin (pesticidy, barviva a léky) [7]. Chlorkresol je zdraví 

škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí, přesto se používá jako dezinfekční 

prostředek [8]. Chlornaftalen má vysokou toxicitu a v organismu dobře 

kumuluje v tukových tkáních, je v podstatě neodbouratelný. Je náplní 

transformátorů, je využit jako kapalina přenášející teplo a v barvírenství [4]. 

Chlorfenol je vysoce toxická nebezpečná látka pro životní prostředí, která se 

používá jako konzervační prostředek v barvách a mořidlech [4]. Dichlorbenzen 

je využíván při výrobě insekticidů, konzervovadel a mazadel. V přírodě je 

nerozložitelný a je poměrně stálou sloučeninou, má hepatotoxické  

a hematotoxické účinky [4].    

• nehalogenované kontaminanty: benzidin, který se používá v barvářském 

průmyslu a má karcinogenní účinky [4]. Další představitelé dimethylftalát, 

dibenzofuran, nitroanilin.  

• pesticidy: aldrin je uměle vyrobený pesticid dobře se rozpouštějící 

v organických rozpouštědlech, tucích a olejích. Váže se silně na půdy  

a v životním prostředí se mění na dieldrin. Způsobuje úhyn zejména vodních 

živočichů. Nadměrné vystavení působení obou těchto látek může vyvolat 

rakovinu [9]. Ethion je organofosfátový insekticid s nervově paralitickými 

účinky, využíval se k hubení hmyzu, zejména komárů v oblasti Nilu [10].  

• polyaromatické látky: pocházejí z chemického průmyslu, plynáren a spaloven 

uhlí, dřeva a jiného organického materiálu [2]. Pyren je toxická látka vznikající 

při nedokonalém spalování organických sloučenin [11]. Naftalen a anthracen 

nejsou toxicky závažné jako benz(a)pyren, který je prokázaným karcinogenem. 

Fluoren se využívá k výrobě barev, plastických hmot a pesticidů [12]. 
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Zvláštní skupinu sledovaných perzistentních chlorovaných kontaminantů tvoří 

PCBs vyskytující se na mnoha místech ČR [6]. Zdrojem těchto kontaminantů v životním 

prostředí jsou transformátory a kondenzátory, inkoust, protihořlavé nátěry, motorový olej 

[2].  

Ropné látky (Fuels) 

Ke kontaminaci ropnými látkami dochází na letištích, hangárech a prostorách pro 

údržbu letecké techniky a vozidel, skladovací nádrže (tanky), ve speciálním případě také 

v ČR opuštěné prostory sovětskými vojenskými posádkami. Je velmi obtížné určit 

typického zástupce látek vyskytující se v pohonných hmotách, vždy se jedná o složité 

směsi. Ropné látky patří v ČR k nejčastěji stanovovaným látkám [13]. Typickými 

představiteli jsou benzín, nafta, letecký petrolej a topný olej. Při kontaminaci dochází 

většinou ke znečištění produkty vzniklých při rafinaci ropy nebo při spalování fosilních 

paliv.  

Produkty rafinace ropy jsou komplexní směsi organických látek. Jsou lehčí než 

voda, proto na hladině podzemní vody plavou, ve vodě jsou těžko rozpustné a jsou těkavé. 

Nedokonalým spalováním fosilních paliv vznikají většinou PAU, které snadno sorbují, 

jsou těžko rozpustné, obtížně těkavé a jsou karcinogenní.  

 

Chlorovaná rozpouštědla 

Tvoří skupinu ve vodě nerozpustných látek, často jsou těžší než voda a tudíž klesají 

ke dnu. Patří sem TCE, tetrachlorbenzen a chlorbenzen. Častými kontaminanty jsou PCB, 

chlorované benzeny a pesticidy. Dalšími rozpouštědly negativně působící na životní 

prostředí a extrémně rozpustná ve vodě jsou aceton, metyl-etyl-keton a metyl-izo-butyl-

keton.        

2.1.2 Anorganické kontaminanty 

       Typické anorganické kontaminanty jsou těžké kovy (olovo, rtuť , kadmium, chrom, 

měď), kyanidy, fluoridy a radioaktivní kontaminanty [14]. Většina anorganických 

kontaminantů je nutno extrahovat z velkých objemů a po zkoncentrování do nižších 

objemů je využít, bezpečně uložit nebo chemicky či jinak imobilizovat [3]. 

 

 



Jarmila Fuchsová: Sanační a dekontaminační technologie 
 

2010  6 
 

Kovy 

       Kovy tvoří specifickou podskupinu anorganických kontaminantů. Představují 

dlouhodobé ohrožení složek životního prostředí při vyšších koncentracích a za 

nepříznivých fyzikálně- chemických podmínek [15]. Tvoří přirozenou součást zeminy  

a jsou přidávány při zemědělském využití do půdy. Nejčastějšími kontaminanty jsou 

chrom, kadmium, zinek, olovo, rtuť , arsen, nikl, měď a stříbro. Nežádoucí množství 

pochází ze skládek, čistírenských kalů, přívalových dešť ů, odpadů a důlní těžby, 

chemického zpracování rud, pokovování atd. [2]. 

• olovo- a jeho sloučeniny jsou závažnými jedy [4]. Významným zdrojem olova jsou 

galvanizovny, slévárny, odložené baterie, umělá hnojiva, čistírenské kaly, skládky 

[2]. Dále pak akumulátory, olovnatý benzín a výroba barev. V zeminách se 

přirozený obsah pohybuje v rozmezí od 10- 30mg/ kg. Limit, který je doporučený 

pro zahájení sanace je 200 mg/ kg pro zeminu [15].   

• rtuť- a její sloučeniny jsou nejstaršími a nejznámějšími jedy. Všechny rozpustné 

sloučeniny jsou závažně nebezpečné, jsou neurotoxické a nefrotoxické. Toxické 

projevy rtuti a jejích sloučenin závisí na formě, typu sloučeniny a na způsobu 

aplikace [4]. Významné zdroje rtuti v životním prostředí jsou sklářský, papírenský 

a ocelářský průmysl, slévárny, výroba plastů a barev, galvanizování a umělá 

hnojiva [2]. Dalším zdrojem je zpracování rud, elektrotechnický průmysl, 

elektrochemická výroba, spalování uhlí, výroba ochranných přípravků pro 

zemědělství a amalgamové plomby. Obsah rtuti v zeminách se pohybuje od 1- 10 

mg/ kg. A doporučený limit pro zahájení sanace je 20 mg/ kg pro zeminu a 5 mg/ l 

pro podzemní vody [15].       

• kadmium- zdrojem v životním prostředí je výroba plastů a barev, skladování šrotu  

a baterií [2], metalurgický průmysl, výroba pigmentů a elektrotechnický průmysl. 

V zeminách přirozený obsah kadmia nepřevyšuje 1 mg/ kg. Limit pro zahájení 

sanace je 30 mg/ kg pro zeminu a 20 mg/ l pro podzemní vody [15].  

• chrom- nebezpečné jsou šestimocné sloučeniny chromu, které mají karcinogenní  

a mutagenní účinky. Méně jsou toxické dvojmocné a trojmocné sloučeniny [4].  

Zdrojem chromu v životním prostředí je kožedělný průmysl, impregnace dřeva, 

elektrárenský popílek, čistírenský kal [2]. Přirozený obsah v zemině je 10- 100 mg/ 

kg a limit, který je doporučený pro sanaci 1000 mg/ kg u zeminy a 300 mg/ l  
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u podzemní vody [15].   

• měď- ionty mědi jsou ve stopových množstvích nezbytné pro některé organismy. 

Nedostatek mědi způsobuje různé poruchy zdraví. Rozpustné soli iontů jsou 

jedovaté [4]. Zdrojem v životním prostředí je elektrotechnický průmysl a výroba 

slitin. Přirozený obsah v zeminách je od 20- 30 mg/ kg. Doporučený limit pro 

zahájení sanace je 500 mg/ kg pro zeminy a 500 mg/ l pro podzemní vody [15].    

• arsen- sloučeniny jsou vysoce jedovaté, akutně i chronicky toxické a některé jsou 

prokázané karcinogeny [4].  Do životního prostředí se dostává ve formě pesticidů, 

látek pro konzervaci dřeva a látek pro urychlení růstu drůbeže a vepřového 

dobytka. Přirozený obsah arsenu v zeminách je 1- 40 mg/ kg. Limit, který je 

doporučený pro zahájení sanace je 140 mg/ kg v zemině a 100 mg/ l v podzemní 

vodě [15]. 

Kyanidy 

       Kontaminace sloučeninami kyanidu pocházejí z odpadů anorganické chemické 

výroby, galvanotechniky a chemické povrchové úpravy kovů. V zeminách se vyskytují 

komplexy s kovy (Fe, Cu, Zn, Pb, Ag, Cd) [2].   Kyanidy a kyanovodík jsou prudce 

jedovaté sloučeniny, které způsobují cyanosu [4].  

Fluoridy 

Fluoridy jsou toxičtější než chloridy a jsou neurotoxické a hepatotoxické [4].    

Radioaktivní kontaminanty 

       Radioaktivní kontaminanty mají stejné vlastnosti jako těžké kovy (netěkavé a méně 

rozpustné ve vodě než jiné kontaminanty). Nemohou být rozloženy nebo zničeny jako 

organické kontaminanty, proto vyžadují technologie ex- situ uskladnění radioaktivních 

odpadů. Odpady musí splňovat kritéria přijatelnosti úložiště, která jsou stanovena 

zvláštním předpisem (Atomový zákon) specifikující požadavky pro uložení radioaktivního 

odpadu. Většina sanačních a dekontaminačních technologií nemůže být použita pro 

vyhořelé radioaktivní palivo s vysokou radiací. Sanují se odpady s nízkou hodnotou 

radiace jako jsou např. odpady z úpravy uranové rudy  [16]. 

Výbušniny 

       Mezi výbušniny se řadí propelanty (plyny jiné než vzduch vytlačující potravinu 

z obalu) [17], výbušniny a pyrotechnické materiály (PEP), které jsou citlivé na iniciaci 
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nebo samovolné uvolnění energie při vystavení stimulaci jako je teplo, šok, tření, chemická 

nekompatibilita nebo elektrostatický výboj. Tyto látky hoří, ale mohou po výše uvedené 

stimulaci vybuchovat. Příklady kontaminantů jsou TNT pikráty, RDX TNB, tetryl DNB, 

2,4-DNT nitroglycerin, 2,6-DNT nitrocelulosa, HMX HP, nitroaromaty. Vyskytují se na 

dělostřeleckých střelnicích, kontaminovaných mořských sedimentech, spáleništích a TNT 

vypíracích lagunách [18].  

2.2 Vlastnosti kontaminantů 

       Chování kontaminantů a jejich směsí je ovlivněné jejich fyzikálně- chemickými 

vlastnostmi, které ovlivňují štěpení, transport a obecně i další vývoj kontaminantů.  

Rozhodující vlastnosti 

• rozpustnost ve vodě: vysoce rozpustné kontaminanty jsou aceton a metanol. Mezi 

málo rozpustné patří benzo(a)pyren. 

• tlak par: zde se posuzuje tendence k vypařování nebo vysoký tlak, řadí se sem 

složky benzínu, rozpouštědla (trichlorethan, tetrachlorethylen a aceton). 

• Henryho konstanta: kvalifikuje tendenci přechodu z rozpuštěného stavu ve vodě ke 

stavu plynnému. 

• hustota: zde se posuzuje zda jsou plyny těžší než vzduch a zda kapaliny budou  

u dna nebo na hladině [2]. 

• viskozita kapalin: silně ovlivňuje čerpatelnost do studní a tok kapalin. 

• povrchové napětí: mezi organickou kapalinou a vodou ovlivňuje např. tvorbu 

stabilní emulze, přítok kapilárou a disperzi [2]. 

Organické kontaminanty mohou existovat ve čtyřech odlišných fázích, a to ve 

formě par v pórech zeminy, jako samostatná kapalná fáze, absorbovaná fáze a jako 

částečně rozpuštěné látky ve vodě nebo v půdní vlhkosti.   

Procesy ovlivňující chování a rozklad kontaminantů    

       Základní procesy probíhající v podloží:  

• hydrodynamické procesy: advekce, disperze, molekulární difuse [2] 

• abiotické procesy:  

a) interakce- adsorpce, iontová výměna, těkavost 

b) ovlivňující formu kontaminantu- hydrolýza a redoxní reakce. 
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• biotické procesy: degradace kontaminantů, imobilizace rozpuštěných látek 

kontaminantů, využití kontaminantů v metabolickém procesu [2].       

2.3 Výskyt kontaminantů 

Ovzduší 

       Znečištění ovzduší znamená vypouštění chemikálií do atmosféry. Tyto látky 

nepříznivě ovlivňují životní prostředí buď přímo nebo po chemických změnách a nebo při 

působení jiné látky [19]. Typické látky znečišť ující ovzduší jsou oxid uhelnatý, oxid 

uhličitý, oxid siřičitý, freony, polyaromatické uhlovodíky nebo oxidy dusíku [20].     

Zdroje znečištění ovzduší:  

• energetika- teplárny, elektrárny, kotelny, průmyslové šachty, spalovny fosilních 

paliv. 

• průmysl- chemický, černá a barevná metalurgie, výroba stavebních hmot [19] 

• doprava- automobilová, železniční, letecká a vodní 

• likvidace odpadů- spalovny komunálního i průmyslového odpadu, skládky odpadu,   

kompostování, čištění odpadních vod, kalová pole, veterinární asanační zařízení  

a krematoria.    

• zemědělství a lesní hospodářství- v zemědělství je to větrná eroze v podobě částic 

při orbě zejména rozptyl hnojiv a přípravků na ochranu rostlin [19]. 

Voda  

       Ke znečištění vody dochází povrchovým odtokem a prosakováním do podzemní 

vody. Typickými látkami kontaminující vodu jsou pesticidy, rozpouštědla a průmyslová 

hnojiva [20], ropné uhlovodíky (alkany, monoaromatické sloučeniny BTEX) a jejich 

deriváty (halogenované, hydroxyl-, karboxyl-, karbonylderiváty), PAU, dusičnany kovů, 

sírany a další anorganické polutanty [21]. Toxické látky obsažené ve vodě brzdí životní 

procesy některých organismů a negativně ovlivňují životní prostředí. Toxický účinek se 

může projevit rychle během několika hodin nebo pomaleji během několika dní, měsíců až 

let. Toxické látky pocházejí z průmyslových výrob a jsou to především soli těžkých kovů, 

fenoly a kyanidy. Nebo mohou pocházet z rozkladů přírodních organických látek např. 

amoniak, hydroxylamin při anaerobních podmínkách, a nebo jsou do vody zaneseny ve 

formě pesticidů ze zemědělství [19].      
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Zdroje znečištění vod: 

• odpadní vody splaškové- z domácností, sociálních zařízení, objekty společného 

stravování a ubytování. 

• odpadní vody městské- směs splaškových a jiných vod, průmyslové vody odtékající 

veřejnou kanalizací. 

• odpadní vody průmyslové- znečištěné vody z výrobního procesu. 

• odpadní vody zemědělské- znečištěné vody z rostlinné a živočišné výroby, drenážní 

vody z meliorací. 

• odpadní vody srážkové- vody z atmosférických srážek odváděné stokovou sítí. 

• jiné odpadní vody- nemocniční, chladící a jiné odpadové vody [19]. 

Půda 

       Kontaminace půdy vzniká znečištěním povrchu půdy nebo porušením podzemních 

nádrží. Látky, které půdu znečišť ují jsou polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy (rtuť , 

olovo, chróm, kadmium), herbicidy, pesticidy a CIU [20] (dichlormethan, trichlormethan, 

tetrachlormetan, VC atd.) [4]. Půda má schopnost zadržovat kontaminanty, kde je malé 

množství organických látek rozloženo mikroorganismy. Znečištění půd má původ:  

• antropogenní- znečištění vlivem průmyslu a dopravy. Do půdy se dostávají 

organické a anorganické látky, někdy vysoce toxické.    

• přírodní- odumřelé části rostlin a živočichů. Kontaminace je lehce biologicky 

rozložitelná a je označována jako samočistící schopnost půdy probíhající 

v anaerobních i aerobních podmínkách [22].     

Zdroje znečištění půdy: 

• ovzduší: popílek a oxid siřičitý pocházející z elektráren a tepláren využívající 

fosilní paliva,     olovo a karcinogenní uhlovodíky ze spalovacích motorů, prachové 

úlety (CaO,                MgO) z cementáren, sloučeniny fluoru z výroby hliníku. 

• voda: většina znečišť ujících látek, které jsou rozpustné ve vodě se zachycují 

v půdě. 

• skladování a skládkování odpadů: odpad obsahující patogenní zárodky, výluhy           

z průmyslových odpadů (soli a karcinogenní látky) [20].  
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2.4 Chování kontaminantů v ŽP 

       Mezi základní rysy chování kontaminantů ve složkách životního prostředí je jejich 

neochota vstupovat do samovolně probíhajících většinou biochemických destrukčních 

procesů. Od těchto základních rysů se poté odvíjí i volba sanační technologie. 

       Chování kontaminantů v životním prostředí závisí na jejich fyzikálních nebo 

chemických vlastnostech, tedy zda se jedná o látky plynné, tuhé nebo kapalné  [23]. 

Plynné kontaminanty 

 Mezi plynné kontaminanty patří například freony nebo oxid siřičitý, které 

představují přímé ohrožení kvality ovzduší. Freony jsou díky atmosférické cirkulaci dále 

transportovány z teplejších oblastí do oblastí světových pólů, tam dále kumulují 

v atmosféře a negativně ovlivňují ozónovou vrstvu. Kontaminanty se mohou spolu se 

sněhovými nebo dešť ovými srážkami koncentrovat a ovlivnit okolí v místech spadu [23].  

Tuhé kontaminanty 

       Tuhé kontaminanty zůstávají z převážné části deponovány ve svrchních 

povrchových vrstvách zeminy (v několika centimetrech), pokud nejsou nerozpustné. Do 

spodnějších vrstev půdy se mohou dostávat transportem puklinami se srážkovými vodami 

a představují akutní ohrožení podzemních vod. Migrace z místa kontaminace nastává 

pouze větrnou erosí a přenosem jemných půdních částic nebo ve větší či menší míře jsou 

transportovány jako páry vzdušnými masami do vzdálenějších oblastí. [23].   

Kapalné kontaminanty 

       Kapalné kontaminanty, zejména organické mají složitější chování v životním 

prostředí. Rozpustné ve vodě představují akutní ohrožení pro podzemní vody. Jejich 

transport srážkovými i podzemními vodami je rychlý. Kontaminace vody omezeně 

rozpustným kontaminantem existuje ve čtyřech fázích: 

• plynná fáze: kontaminanty jsou přítomny ve formě páry v nenasycené zóně. 

• tuhá fáze: kontaminanty jsou v kapalné formě absorbovány na částečky zeminy 

v nasycené i nenasycené zóně. 

• vodná fáze: kontaminanty jsou rozpuštěny ve vodě v pórech podle své rozpustnosti 

jak v nasycené tak v nenasycené zóně.  
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• nemísitelná fáze: kontaminanty jsou přítomny jako nevodná kapalná fáze primárně 

v nenasycené zóně [23].  
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3 DEKONTAMINOVANÁ MÉDIA 

Pro výběr vhodné dekontaminační technologie je nutná znalost dekontaminovaného 

média a sanovaného území. K získání informací o vlastnostech specifických pro 

technologie vyžaduje odebrání vzorků a stanovení fyzikálních a chemických charakteristik 

[24], zvláště pak je důležitá znalost transportu kontaminantu. Transport kontaminantu je 

souhrn fyzikálně- chemických jevů popisující pohyb znečišť ujících látek od zdroje 

znečištění do okolního prostředí. Okolním prostředím může být zemina, hornina, 

povrchová nebo podzemní voda a vzdušné emise [2]. Znečištěná půda, horninové prostředí 

a podzemní voda představují významný problém z hlediska ochrany životního prostředí. 

Zdrojem nepřijatelného rizika pro zdraví obyvatel, podzemní a povrchové vody, přírodních 

zdrojů a dalších složek životního prostředí představují staré ekologické zátěže [20]. 

 

 
Obrázek č.1: Znečištěná lokalita povrchové vody  [25] 

 

3.1 Zeminy, sedimenty, kaly 

       Zdrojem znečištění může být v minulosti nevhodně uložený odpad, havárie 

dopravního prostředku, který převáží nebezpečné látky nebo jiné formy úniku 

kontaminantů do podzemí. Od zdroje kontaminace se znečištění šíří a zasahuje rozsáhlou 

oblast zeminového prostředí. Řešení problémů spojených s kontaminací zeminy je složitý 

vztah mezi zeminovým a horninovým prostředím, v něm obsažené podzemní vody  
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a potencionálním kontaminantem.  

Faktory ovlivňující znečištění půdního prostředí: 

• půdní systém- obsahuje pevné částice zeminy, půdní vodu a půdní vzduch. 

• zvodeň- oblast podzemní vody 

• biologický systém- mikroorganismy 

• typ kontaminantu- obsaženém v kontaminačním mraku 

• jiné- teplotní nebo klimatické faktory, magnetické faktory a regionální kontrola [2]. 

Nejdůležitějším faktorem při řešení otázek kontaminace je transport, osud 

kontaminantů v zemině. Zde je třeba si klást otázky jaký bude osud polutantů, kam se bude 

pohybovat kontaminační mrak, jak lze tento problém předpovědět, kontrolovat a zmírnit 

[2]. 

3.2 Podzemní vody, povrchové vody a průsaky 

       Kontaminované lokality jsou ve stálém kontaktu se zeminou nebo horninovým 

materiálem. Při posuzování kontaminace nelze oddělovat vodnou fázi od fáze tuhé, ale 

většina vlastností musí být posuzována v systému zemina- voda. Při sledování 

kontaminace podzemních vod je důležité sledovat také hydrogeologické charakteristiky 

(úroveň a kolísání hladiny podzemní vody, směr a rychlost proudění, vztah podzemní vody 

a podloží atd.). Výše zmíněné fyzikálně- chemické faktory a hydrogeologické 

charakteristiky jsou důležité pro zvolení vhodné sanační technologie [26].  

       Transport kontaminantů je ovlivněn koloběhem vody v přírodě, tzv. hydrologický 

cyklus. Zahrnuje řadu významných procesů, např. vypařování z povrchu oceánů, srážky, 

odtok povrchových vod zpět do moře, průsak srážek pod povrch, pohyb podzemní vody do 

míst přirozeného nebo umělého odběru [27].        

3.3 Vzdušné emise a odplyny 

       Při posuzování míry a typu kontaminace není možné zanedbat přítomnost tuhých a 

kapalných složek, podobně jako u podzemních vod. Pro každou lokalitu se provádí 

specificky stanovení potřebných parametrů. Posouzení kvality půdního vzduchu se provádí 

např. atmogeochemickým stanovením, při kterém se ze zeminy odebere určité množství 

vzduchu a dále se analyzuje. Tímto způsobem lze stanovit pouze látky těkavé, vykazující 
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ochotu přecházet ze zeminy a podzemní vody do fáze plynné. Z obsahu kontaminantů lze 

přibližně odhadnout celkovou kontaminaci, její plošný a hloubkový rozsah [28].  
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4 SANAČNÍ A DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE 

       Sanační a dekontaminační technologie jsou technologie používané při napravování 

škod na životním prostředí způsobených lidskou činností. Při výběru vhodné technologie 

se přihlíží k dekontaminovanému médiu či kontaminantu, k používané strategii, k místu 

realizace technologie, k použitému principu a k míře používání a účinnosti technologie 

[25]. 

Podle místa realizace se metody člení na: 

• ex situ- kontaminovaná oblast se vytěží a doveze mimo lokalitu a zde dojde  

k sanaci  

• on situ- kontaminovaná voda se čerpá na povrch a zde se čistí nebo sanuje vytěžená 

kontaminovaná zemina 

• in situ- na místě uložení, nedochází k žádnému vytěžení nebo čerpání [2]. 

4.1 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů 

       Odstranění nebezpečných kontaminantů ze znečištěných půd lze provádět buď 

přímo v místě bez vytažení půdy (in situ), vytažením kontaminované zeminy a její 

remediace přímo na místě (on situ) např. v mobilních jednotkách anebo odvezením 

vytažené kontaminované zeminy na zpracování ve stabilním závodě (ex situ).  

Při dekontaminaci půdy se využívají procesy fyzikální (transportní  

a hydrodynamické jevy), fyzikálně- chemické (adsorpce a desorpce kontaminantů) [22],  

chemické (chemické reakce látek s polutanty) a biologické (biodegradace polutantů) [22]. 

4.1.1 Technologie in situ 

       Technologie in situ se provádějí v místě svého uložení, kdy při procesu sanace 

nedochází k žádnému čerpání nebo těžení [2]. Používají se pro čištění v zastavěných 

průmyslových areálech, kde je třeba zachovat některé objekty či inženýrské sítě. 

Technologie se používá i při znečištění zasahujícím jen několik desítek centimetrů pod 

povrch terénu. Zahrnuje širokou škálu fyzikálních, chemických a biologických postupů 

někdy používaných v kombinaci a k podpoře jiných sanačních technik [21]. Při návrhu 

sanačních systémů je třeba pečlivě posoudit konkrétní poměry na lokalitě a podle porozity 

půdy, koncentrace a druhu polutantu, sorpce polutantu na pevné částice zeminy a jeho 

dostupnosti navrhnout celý sanační systém [21]. 
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Biologické postupy 

Principem je činnost bakterií schopných degradovat či transformovat kontaminanty, 

které jsou biologicky rozložitelné, dostupné a nesmí zde působit inhibiční faktory 

znemožňující biologický proces [25]. Pro činnost bakterií je třeba vytvořit vyhovující 

aerobní podmínky přítomností dostatečného množství kyslíku. Bakterie přeměňují kyslík 

na oxid uhličitý, vodu a biomasu. V anaerobních podmínkách jsou kontaminanty 

přeměněny na methan, v omezeném množství oxid uhličitý a vodík. V některých případech 

jsou kontaminanty rozloženy na meziprodukty s menšími toxickými účinky než výchozí 

látky nebo naopak se zvýšenými toxickými účinky [22]. Výhodou těchto postupů je 

rozložitelnost polutantů na neškodné látky, nízká cena a možnost kombinace několika 

sanačních technologií a procesů běžně využívaných v horninovém prostředí.  

• BIOVENTING 

       Remediační technika, kterou se dopravuje kyslík do nesaturované zóny nuceným 

vháněním nebo odsáváním vzduchu ventingovými vrty [29]. Do podzemí se vpravuje jen 

tolik kyslíku, kolik ho dokáží mikroorganismy spotřebovat. Tím, že jsou průtoky vzduchu 

do podzemí malé, nedochází k žádnému strhávání polutantů a jejich odnášení do atmosféry 

[21].  

       Metoda je použitelná pro degradaci všech aerobně rozložitelných polutantů 

především ropných uhlovodíků, PAU, acetonu, benzenu, toluenu, xylenu a naftalenu [21], 

nechlorovaných rozpouštědel, pesticidů a konzervantů dřeva [30]. Dříve byla tato metoda 

použita pro sanaci starých zátěží způsobených především leteckým palivem v USA.  

       Bioventing patří mezi pomalé sanační technologie. Doba čištění je v rozmezí od 5 

měsíců až několik let. Je to závislé vždy na druhu kontaminace, stupni zvětrání, počáteční 

koncentraci, biologické rozložitelnosti, sorpci na pevné částice, schopnosti autochtonní 

mikrobiální populace [21]. 

• BIOREMEDIACE  

       Bioremediace je definována podle EPA jako řízený nebo samovolný proces, kterým 

se pomocí mikroorganismů degradují nebo eliminují kontaminanty na méně toxické nebo 

netoxické [31]. V současné době je věnována větší pozornost biologickému průzkumu  

u metody bioremediace in situ. Přistupuje se k jiným technologiím z důvodu vynaložení 

vysokých finančních nákladů  pro odstraňování kontaminantů ve vodní zóně nebo 

nekonečným odsáváním kontaminované podzemní vody a následnou úpravou [32].     
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       Vhodnými mikroorganismy, které mají schopnost rozkladu polutantů jsou přirozeně 

se vyskytující bakterie a houby nebo [33]. Součástí bioremediace je příprava optimálního 

prostředí stimulující růst mikroorganismů a využití polutantů jako jejich zdroj potravy  

a energie [22]. 

       Metodou lze odstraňovat organické polutanty: BTEX, PAU, TNT, PCB, chlorované 

fenoly (PCP, TeCP, PCPPs, PCDFs, PCDD, chlorované alifatické komponenty (TCE, 

PCE, dichlormethan, freon), kovy [32].     

• FYTOREMEDIACE A RHIZOREMEDIACE 

      Fytoremediace: metoda vhodná k použití pro odstraňování organických  

i anorganických sloučenin [21]. Využívá zelených rostlin pro extrakci, odstranění  

a detoxikaci škodlivin [34]. Optimální rostlinou je ta, která toleruje a akumuluje vysokou 

koncentraci kovů nebo organických polutantů v částech, které lze sklidit. Současně však 

musí rostlina rychle růst a produkovat vyšší množství biomasy v množství dalšího využití, 

tzv. energetické nebo technologické plodiny.  

      Rhyzoremediace: využívá různých rostlinných druhů při degradaci, extrakci nebo 

imobilizaci látek znečišť ujících půdu či vodu. Lze ji uvažovat současně s využitím 

s ostatními organismy v kořenové oblasti, v tzv. rhizosféře. Tato metoda je pomalejší než 

běžné fyzikálně chemické metody a nedosahuje 100 % odstranění polutantů. Dochází 

k negativnímu ovlivnění  průběhu dekontaminace změnou životních podmínek, je třeba 

zajistit zavlažování vegetace a přísun živin. Přílišná koncentrace polutantů brání růstu 

rostlin. V některých případech vznikají látky toxičtější než původní kontaminující 

sloučenina. 

       Výsledky sanace těmito metodami jsou znatelné teprve po několika letech až 

desetiletí. Nelze je tedy použít k odstranění znečištění v krátkém čase [21].  

Fyzikální a chemické postupy 

Fyzikálně chemické metody využívají fyzikálních vlastností polutantů nebo 

kontaminovaného prostředí na rozklad chemickou přeměnou a separaci [22], mají 

nezastupitelnou roli při sanacích kontaminovaných lokalit a mnohdy jsou jediným řešením 

pro odstranění staré ekologické zátěže [21].    
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• CHEMICKÁ OXIDACE 

       Patří mezi novější sanační postupy. Principem je infiltrace vodného roztoku do 

nesaturované zóny tak, aby došlo k destrukci kontaminantů.  

       Metoda je použitelná pro jakýkoliv kontaminant, který je oxidovatelný a kdy 

vznikají netoxické nebo méně toxické produkty. Lze ji použít k odstranění chlorovaných 

etylenů, alkanů, monoaromatických uhlovodíků, fenolů, PAU, výbušnin, organických 

pesticidů, insekticidů a herbicidů[21]. Konečnými produkty jsou oxid uhličitý, voda, 

sloučeniny železa a oxidy manganu, tedy látky běžné v přírodě. Jako oxidační činidlo se 

používá O2, H2O2, Cl2 [22].   

       Omezení použitelnosti metody vyplývá z přísných bezpečnostních pravidel při 

nakládání se silnými oxidačními činidly [21].   

• NARUŠOVÁNÍ STRUKTURY, ŠTĚPENÍ 

       Narušování se provádí pneumatickým štěpením zaváděním stlačeného plynu pod 

povrch, kdy vznikají nové cesty pro transport vedoucí ke zvýšené účinnosti čerpání [22]. 

Dalším způsobem je hydraulické štěpení, kdy se trhliny vytváří tlakovým začerpáváním do 

horninového prostředí. Nebo torpedace, kdy je hornina rozrušována podzemní detonací 

plastické nebo jiné trhaviny [21].  

       Cílem je vytvořit síť  uměle vytvořených puklin pro usnadnění odčerpávání 

kontaminantů z horninového prostředí nebo usnadnění injektáže reaktivních látek do 

horninového prostředí pro podpoření rozkladu kontaminantů. Hlavním cílem je tedy 

snížení vlivu omezujících faktorů souvisejících s problematikou málo propustných 

prostředí. 

• VYMÝVÁNÍ PŮDY 

       Vymývání půdy je proces ovlivněný řadou chemických a fyzikálních charakteristik 

(propustnost, struktura a textura, porozita, obsah vlhkosti, obsah organického uhlíku, pH, 

pufrovací kapacita). Průběh procesu závislí na koncentraci  znečišť ující látky v prostředí  

a jejích vlastnostech [21]. U této metody se využívá extrakce polutantů z půd vodou nebo 

vhodnými vodnými roztoky. Extrakční médium je do zeminy vpravováno infiltrací nebo je 

do zeminy injektováno [22].  

       Jako vodné roztoky se používají povrchově aktivní látky jako jsou kyseliny, zásady, 

alkoholy a jiná rozpouštědla, které jsou schopné rozpouštět nebo měnit povrchové 
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vlastnosti polutantů a převést je do roztoku. Metodu lze kombinovat s biologickým 

dočištěním zbytkového znečištění [21].  

       Doba čištění závisí na charakteristikách ošetřovaného prostředí, jeho vlastnostech, 

počáteční koncentraci kontaminantů a potřebném stupni vyčištění.     

• VENTING 

       Venting je jednou z nejpoužívanějších metod sanace nesaturované zóny in situ. 

Základním principem je odsávání znečištěného půdního vzduchu v důsledku podtlakového 

pole vyvolaného ventingovou stanicí [21].  

       Použitelnost metody závisí na charakteristikách zeminy a kontaminantu [35]. 

Venting je použitelný pro odstraňování TOL, BTEX, chlorovaných alifatických 

uhlovodíků, chlorovaných rozpouštědel a ropných látek. Technologii lze kombinovat 

s dalšími postupy sanace (snížení hladiny podzemní vody čerpáním, air sparging, 

biologické metody, hydraulické a pneumatické štěpení) [21].         

• SOLDIFIKACE A STABILIZACE 

       Soldifikace a stabilizace je použitelná pro kontaminované zeminy, pro kalové 

laguny, popř. pro kontaminované sedimenty organickými i anorganickými škodlivými 

látkami (těžké kovy, rozpustné sloučeniny, uhlovodíky, organokovové sloučeniny, 

herbicidy, pesticidy). Technologie soldifikace a stabilizace spočívají v promíchání 

sanovaného materiálu s pojivem (cement, popílek, vysokopecní struska, asfaltová pojiva). 

Při stabilizaci dochází chemickou reakcí s pojivem ke snížení nebo odstranění 

nebezpečných vlastností kontaminantů. Vlivem tvrdnutí jsou nebezpečné látky uzavřeny 

do inertní a málo propustné matrice. Soldifikace a stabilizace jsou navzájem neoddělitelné 

metody [21]. Použití této metody je omezeno hloubkou kontaminace, budoucím využitím 

lokality, výrazným zvýšením objemu půdy v porovnání s původním stavem [22].  

      Soldifikace a stabilizace jsou relativně rychlé metody. Doba je závislá na době 

chemických reakcí a době tuhnutí pojiv [21].  

• ZAKRYTÍ, UZAVŘENÍ A ENKAPSULACE 

      Zakrytí: znečištěné místo se zakryje proti úniku škodlivin do okolí. Metoda se používá 

u míst s malou kontaminací a v podmínkách, kde byla prokázána nemožnost uvolnění 

škodlivin. Kombinuje se s částečným nebo úplným uzavřením a s předchozím ošetřením 

uzavíraného materiálu stabilizací a soldifikací. Omezení použití metody spočívá 
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v mechanické, chemické nebo biologické nestabilitě zakrytého materiálu, blízkost hladiny 

podzemní vody, klimatické vlivy [21]. 

      Uzavření- geokontejnment: používá se pro úplné uzavření ložiska znečištění. Ložisko 

kontaminace je zakryto z vrchní části a zároveň jsou zde systémy bočních vertikálních 

bariér. Používá se pro rozsáhlá ložiska s drahou alternativou totální sanace.  Metoda je 

výhodná v místě existujícího provozu a je omezena nedostatečnou kvalitou nepropustné 

vrstvy v podloží, silně agresivní prostředí vyžaduje speciální řešení [21].  

      Enkapsulace: tímto způsobem se řeší odizolování starých skládek od okolního prostředí 

[2].  Kolem ložiska znečištění v přirozeném prostředí je vytvořen souvislý obal z ochranné 

bariéry. Používá se v případech hluboce uloženého a těžko přístupného ložiska znečištění. 

Metoda je omezena možností znečištění nadloží [21].      

• VITRIFIKACE 

       Principem metody je elektrické odporové tavení kontaminantů v zeminách při 

teplotách 1600 °C až 2000 °C.  

       Metodu lze použít k odstranění organických a těkavých polutantů a k soldifikaci  

a imobilizaci netěkavých anorganických polutantů, kovů a radionuklidů. Zejména při 

kontaminaci pesticidy, herbicidy, PCB, dioxiny. Podmínkou pro použití této metody je, že 

zemina musí obsahovat dostatečné množství křemíku, hliníku a oxidů alkalických zemin. 

Doba čištění trvá 24 až 36 hodin [21].  

4.1.2 Technologie ex situ 

       Technologie ex situ se provádějí mimo místo původní kontaminace nebo vzniku. 

Čištění musí probíhat v souladu s českou legislativou k tomu určených zařízeních, se 

schváleným provozním řádem a popisem používaných technologií.  

       Využívají se k čištění kontaminovaných materiálů po vytěžení, demolicích, 

vnikajících při technologických procesech. Obsahují procesy založené na fyzikálních, 

chemických a biologických principech [21]. 

Biologické postupy 

       Sanace kontaminovaných pevných materiálů biologickými postupy využívá 

aerobních procesů. Výhodou metod je několikanásobně vyšší rychlost biodegradace 

naopak nevýhodou je potřeba vpravování kyslíku. Kromě čištění pevných materiálů se 
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biologickými metodami ex situ odstraňují též kontaminanty v sedimentech, kalech, 

stavebních konstrukcí [21]. 

• OŠETŘOVÁNÍ PŮDY A OSTATNÍCH PEVNÝCH MATERIÁLŮ PO 

VYTĚŽENÍ NA DEKONTAMINAČNÍ PLOŠE 

       Ekonomicky výhodná a účinná metoda čištění materiálů znečištěných organickými 

polutanty, chlorovanými rozpouštědly, výbušninami, pentachlorfenoly. 

      Při této metodě se využívá schopnosti mikroorganismů rozkládat nebo 

biotransformovat polutanty na látky méně toxické nebo zcela bezpečné [21].  

       Ošetřování materiálu na dekontaminační ploše je řízeným procesem, kde jsou 

zajištěny optimální podmínky pro nelimitovaný průběh biologického odbourávání. Každý 

proces má své technologické charakteristiky, které jsou dány vlastnostmi mikroorganismů 

využívaných pro čištění. Doba čištění je v rozmezí od 5 měsíců až 2 roky [21].  

• KOMPOSTOVÁNÍ 

       Kompostování je jednou z variant ošetření pevných komponentů přidáním velkého 

množství ochotně degradujícího organického materiálu do kontaminovaného média. 

Následuje inkubace, většinou aerobní a trvá několik týdnů až měsíců. Vyžaduje se 

pozornost intenzivnímu obracení hromady pro upravení poměru uhlík : dusík. Touto 

technologií je přeměňován odpad pomocí organického materiálu na užitečnější. V poslední 

době je tato metoda aplikována i pro nebezpečné kontaminanty [32].    

       Kompostování může být použito pro čištění půdy nebo sedimentů 

kontaminovaných biologicky rozložitelnými polutanty. Je zároveň vnímáno jako postup 

pro stabilizaci organických odpadů. Lze ho využít jako remediační postup pro čištění 

různých nebezpečných odpadů i zemin pesticidy, výbušninami, chlorovanými rozpouštědly 

a anorganickými polutanty. Doba čištění je v rozmezí od několika dní až 18 měsíců [21].  

• LANDFARMING 

       Metodou landfarmingu se čistí pevná kontaminovaná média, kaly a sedimenty, 

která jsou rozptýlena v poli a jsou kultivována. Metoda se provádí podobně jako 

zemědělské půdy v zemědělství pomocí silných shrnovačů pro zúrodnění. Čistit nelze touto 

metodou mnoho toxického materiálu [32]. Využívá se pro eliminaci nejrůznějších 

polutantů ropného původu ze zemin, kalů a sedimentů. Je nejvhodnější pro teplé období 

[21].  



Jarmila Fuchsová: Sanační a dekontaminační technologie 
 

2010  23 
 

       Použití je omezeno potřebou velkých ploch, nelze kontrolovat podmínky procesu 

(teplotu), před použitím metody je třeba odstranit ze znečištěného materiálu těkavé složky, 

hloubka ošetřované zóny je omezena a je třeba vybudovat systém záchytu a úpravy 

průsakových vod. Typická doba čištění je 6 až 12 měsíců [21]. 

Chemické a fyzikální metody 

       Hlavním účelem je snížit objem nebo hmotnost kontaminovaných materiálů [21]. 

• CHEMICKÁ EXTRAKCE 

       Principem je oddělení toxických nebo jinak závadných složek z kontaminovaného 

média smícháním materiálu s rozpouštědlem, ve kterém je organický polutant rozpustný. 

Extrahovaný polutant a rozpouštědlo přechází do separátoru, kde se polutant od 

rozpouštědla odděluje [22]. Technologie se liší od promývání zemin tím, že se zde využívá 

chemických extrakčních činidel, u promývání zemin se používají vodné roztoky aditiv. 

       Metoda je použitelná pro odstranění PCB, netěkavých halogenovaných 

rozpouštědel a odpadních produktů ze zpracování ropy. Omezení použitelnosti pro látky 

s obsahem vlhkosti a jílových složek, komplikovanost extrakce působením detergentů, 

toxicita některých rozpouštědel a vysoké náklady. Doba čištění je rychlá v rozmezí 10 až 

40 minut [21]. 

• CHEMICKÁ OXIDACE/ REDUKCE 

       Přidání oxidačního nebo redukčního činidla do kontaminovaného matriálu pro 

odstranění nebo snížení toxicity. Příkladem oxidačních činidel jsou ozon, peroxid vodíku, 

chlor, manganistan.  

       Metoda je použitelná pro vytěžené kontaminované materiály anorganickými 

sloučeninami, méně pak organickými látkami [21]. Je vhodná pro dekontaminaci kyanidů  

a chromu [22]. Omezena je možností neúplné oxidace nebo tvorby toxických 

meziproduktů, neefektivnost procesu z ekonomického hlediska, účinnost je snížena 

přítomností olejů a vazelín [21].  

• DEHALOGENACE 

       Používá se na dekontaminaci halogenovaných SVOC a pesticidů, halogenovaných 

VOC [22]. Hlavní skupinou kontaminantů odstraňovaných dehalogenací jsou 

halogenované částečně těkavé a netěkavé organické látky [21].   
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       Účinnost a použitelnost je ovlivněna vysokým podílem jílové složky a vlhkostí, ty 

zvyšují náklady na provedení metody [22]. Doba sanace je velmi rychlá, reakční časy se 

pohybují od několika sekund do několika minut [21].   

• FYZIKÁLNĚ MECHANICKÁ SEPARACE 

       Použitelnost procesu je velmi široká. Mezi mechanickou separaci se řadí gravitační 

separace, sítování a magnetická separace. Jedná se o procesy oddělování, kdy z oddělených 

frakcí je jedna považována za vyčištěnou nebo předčištěnou a druhá je podrobena dalšímu 

zpracování [21].    

       Mechanická předúprava bývá efektivním krokem předcházející aplikaci jiné 

sanační technologie. Jedná se o procesy zkoncentrování materiálů kontaminovaných 

částečně těkavými organickými látkami, palivy a anorganickými polutanty [21].     

• PRANÍ PŮDY A PEVNÝCH MATERIÁLŮ 

       Principem praní půdy a pevných materiálů je vymývání vodou v pracím zařízení. 

Proces odstraňuje znečištění dvěma způsoby. Rozpuštěním nebo převedením 

znečišť ujících látek do suspenze pracího roztoku a vydělením znečištěného materiálu v 

průběhu třídění, gravitačního oddělování a postupného praní [21]. Snížení kontaminace 

pomocí praní využívající velikosti částic, které se váží  na jíly a přirozenou organickou 

složku půd. Praním se oddělují jemné částice jílu od hrubozrnných částic písku nebo 

štěrku, čímž dochází ke snížení koncentrace polutantů do malého podílu zeminy, který je 

dále upravován nebo uložen [22].  

       Praní půdy se používá pro materiály kontaminované kovy, TOL, pohonnými 

látkami a těžkými kovy. Metoda je omezena pro směsné znečištění, pro půdy s vysokým 

obsahem huminových látek a s obsahem procesních vod, které vyžadují další čištění [21].   

• SOLDIFIKACE A STABILIZACE 

Princip metody je uveden v kapitole 4.1.1. 

       Metody se používají pro kontaminované materiály, které bylo nutné vytěžit z místa 

zdroje. Je vhodná pro zeminy, kaly ze skladovacích lagun, sedimenty, odpady 

z průmyslové výroby [21].  

• SPALOVÁNÍ 

      Spalování: principem je oxidace nebezpečných látek vzdušným kyslíkem za zvýšených 

teplot. Spalovny bývají navrženy pro různé druhy spalovaného odpadu. Spaliny se musí 

před vypuštěním do ovzduší vždy čistit. Spalování je používáno pro čištění půdy 
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kontaminované těžko rozložitelnými látkami, POP, CIU, dioxiny, výbušninami a PCB. 

Omezení použití metody je dáno požadavky na rozměry spalovaného materiálu, obsah 

těžkých kovů zhoršující kvalitu popílku a sodík a draslík tvořící popel s nízkým bodem tání 

[21]. 

      Spalování nebo detonace na volné ploše: metody likvidující výbušniny a munici 

samovolným spalováním nebo výbuchem iniciovaným zdrojem (plamen, teplo, detonační 

vlna). 

       Metody jsou použitelné pro ničení nadbytečné, zastaralé nebo nepoužitelné munice. 

Omezenost použití je dáno požadavky na maximální bezpečnou vzdálenost (prostor), 

nesnadné zachycení emisí vznikajících při obou operacích, vznik toxických emisí [21].  

4.2 Technologie čištění podzemní vody a průsakových vod 

       Čištění podzemní vody se provádí metodami in situ nebo ex situ. Z podzemních 

vod a průsaků se odstraňují ropné uhlovodíky, deriváty ropných uhlovodíků, PAU, 

chlorované etyleny, dusičnany kovů, sírany [36]. 

4.2.1 Technologie in situ 

       Technologie in situ jsou rozšířeným  postupem čištění podzemních vod založených 

na chemických, fyzikálních a biologických principech. Většinou se metody provádějí 

v lokalitách s velkými objemy znečištění podzemních vod.  

       Technologie lze využít pro eliminaci široké škály polutantů z podzemní vody. 

Zejména pro odstranění ropných uhlovodíků, PAU, chlorovaných etylenů, dusičnanů, kovů 

a dalších anorganických polutantů [21].  

Biologické postupy 

       Biologické postupy sanace podzemních vod patří mezi metody ekonomicky 

výhodné. Ve srovnání s fyzikálními a chemickými jsou pomalejší při vysokých 

koncentracích polutantů. Jsou vhodné pro dočišť ovací fáze sanace a běžně se kombinují se 

sanačním čerpáním, air spargingem, chemickou oxidací.  

• PODPOROVANÁ BIOREMEDIACE 

       Metoda sanace podzemní vody je založena na mikrobiálních aktivitách směřujících 

k rozkladu nebo biotransformaci polutantů na netoxické.  
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       Metodu lze použít pro eliminaci n-alkanů, isoalkanů, cyklických alkanů, CIU, 

PAU, alkoholů, fenolů, organických kyselin, dusičnanů, síranů. Doba čištění se pohybuje 

v rozmezí od 1 roku do 7 let [21]. 

• BIOSPARGING 

       Biosparging využívá původních mikroorganismů na biologicky rozložitelné 

organické složky v saturované zóně [37]. Je jedním ze způsobů podpory bioremediace 

podzemní vody. Principem je zatlačení vzduchu nebo jiného plynu pod hladinu podzemní 

vody, který se v podzemní vodě rozpustí a je akceptorem elektronů pro chemické  

a biologické oxidace organických polutantů [21].  

       Metoda je vhodná pro čištění podzemní vody kontaminované těkavými 

organickými polutanty. Omezení použití metody je v málo propustných horninách, vrty 

musí být navrhovány podle specifických podmínek, těžko použitelný v průmyslových 

lokalitách. Doba čištění je v rozmezí od 6 do 24 měsíců [21]. 

• BIOTRANSFORMACE, BIOREDUKCE 

      Při biotransformaci: je jedna látka přeměňována na látku jinou reakcemi 

katalyzovanými enzymy organismů.  

      Bioredukce: je snížení chemického mocenství prvků působením mikroorganismů [21]. 

       Obě metody se dají využít při změnách mocenství kovů z toxických forem na 

netoxické jako sanační zákrok. Čištěním se provádí cyklicky, kdy doba jednoho cyklu je 4 

až 8 dnů [21].     

• BIOLOGICKÉ REAKTIVNÍ BARÉRY 

       Jsou čistící zóny z reaktivního matriálu, které při průchodu podzemní vody 

degradují nebo zachycují kontaminanty [38]. K odstranění znečištění využívají biologické 

procesy.  

Metoda je použitelná pro lokality znečištěné organickými polutanty, anorganickými 

kontaminanty. Metodu je nutné přizpůsobit geologickým, hydrologickým a technickým 

podmínkám. Doba čištění je omezena na místní podmínky, počáteční a konečné 

koncentrace čištěných polutantů a jejich poločasech rozpadu [21]. 

Přirozená atenuace 

       Je přirozené snižování koncentrace. Jde o soubor dějů vyskytujících se přirozeně 

v životním prostředí a bez lidského zásahu vedou k omezení množství, toxicity, objemu 
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nebo koncentrace kontaminantů [39]. Přirozená atenuace může vést až k úplnému 

odstranění polutantů, ale proces je ale pomalý a může trvat až několik desítek let [21].    

• MONITOROVANÁ PŘIROZENÁ ATENUACE 

       Využívá přirozených fyzikálních, chemických a biologických procesů probíhajících 

v horninovém prostředí, vedoucí ke snížení hmoty, objemu a koncentrace polutantů. 

Procesy zahrnují biodegradaci, radioaktivní rozpad, chemickou nebo biologickou 

stabilizaci, hydrolýzu, odpařování a rozklad polutantů.  

       Metoda je použitelná pro kontaminovanou zvoděň některých druhů ropných 

uhlovodíků, chlorovaných uhlovodíků, výbušnin, TOL a anorganických látek. Omezena je 

jen pro lokality, kde byla zjištěna větší rychlost eliminace polutantů než rychlost šíření. 

Metoda je pomalá [21] a není vhodná k dekontaminaci lokalit představující akutní 

ekologické nebo zdravotní riziko [40].    

• PODPOROVANÁ ATENUACE 

       Metoda je obměnou monitorované přirozené atenuace a je založena také na 

stejných procesech. Pro urychlení metody se provádí podpůrné zákroky eliminující 

inhibiční a limitující faktory. Podpora spočívá v optimalizaci podmínek.  

       Metoda je použitelná při eliminaci chlorovaných etylenů, kovových iontů, 

organických rozpouštědel, leteckého paliva. Doba čištění touto metodou je odhadnuta na 

dva a více let [21].   

Chemické a fyzikální metody 

• AIR SPARGING 

       Principem je vhánění stlačeného vzduchu pod hladinu podzemní vody [40]. Metoda 

je použitelná pro odstranění BTEX, méně pro dekontaminaci těžších polutantů jako je 

motorová nafta a petrolej [41]. Dobu sanace lze odhadnout pomocí známých koncentrací 

těkavých kontaminantů ve vzduchu odsávaném ventilovou sestavou. Doba sanace klesá 

s rostoucí propustností zvodně a naopak [21].     

• CHEMICKÁ OXIDACE 

       Je jedním z nových sanačních postupů. Principem metody je aplikace oxidačního 

činidla do saturované zóny. Hlavními konečnými produkty reakcí jsou oxid uhličitý, voda, 

sloučeniny železa a oxidy manganu. 
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       Metodu lze použít k čištění saturované zóny znečištěné jakýmkoli kontaminantem, 

který je oxidovatelný za vzniku méně toxických látek. metoda je omezena v souvislosti 

s přísnými bezpečnostními pravidly, bývá někdy málo účinná [21].    

• METODY TEPELNÉHO OŠETŘENÍ 

       Metoda spočívá v zahřívání podzemní vody ve zvodni a lez jí tak dosáhnout 

zvýšení účinnosti jiných sanačních technologií, např. sanační čerpání a air sparing. Metodu 

lze použít pro všechny kontaminanty, které jsou zplynitelné a následně je odstranit 

z podzemní vody. Metoda je omezena vysokými náklady a málo propustné horniny snižují 

účinnost. Doba sanace je od 60 dnů do 12 měsíců [21].   

• HLUBOKÁ INJEKTÁŽ 

      Průniková a puklinová injektáž, klakáž: pomocí tlakového dávkování určitého média se 

v potřebném místě horninového prostředí vyplňují póry, pukliny a trhliny, kde dochází 

poté k reakci média s okolím. Metoda je použitelná např. pro dávkování živin pro podporu 

biodegradace [21]. 

      Trysková injektáž: se provádí vysokotlakým tryskáním média. Využívá se pro 

vytvoření těsnících nebo enkapsulačních bariér [21]. 

4.2.2 Technologie ex situ 

       Technologie ex situ probíhají až po vyčerpání podzemní vody. Technologie se 

zaměřují na rozpuštěné polutanty a polutanty ve volné fázi. K čištění kontaminovaných 

vod po vyčerpání, průsakových vod ze skládek odpadů, některých druhů odpadních vod 

využívá různých sanačních postupů založených na chemických, biologických a fyzikálních 

postupech [21]. 

Biologické metody 

       Biologické metody jsou využívány k čištění kontaminovaných podzemních vod, 

průsakových vod ze skládek, splachových vod [21]. 

• BIOREAKTORY 

       Vyčerpaná kontaminovaná voda se přivádí do bioreaktorů, kde jsou optimalizované 

podmínky pro biologické odbourávání polutantů, kde jsou biologicky rozloženy nebo 

transformovány na méně toxické látky [21].  
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       Podle podmínek použití se bioreaktory dělí na aerobní (určeny pro čištění částečně 

těkavých organických látek, ropných uhlovodíků a paliv, fenolů) a bioreaktory 

s anaerobními Doba sanace je rovná času potřebnému k vyčerpání podzemní vody [21].   

• UMĚLÉ MOKŘADY (KOŘENOVÉ ČISTÍRNY) 

       Umělé mokřady jsou systémy čištění odpadních vod a jsou navrhovány a stavěny 

tak, aby byly při čištění využívány procesy probíhající v přirozených mokřadech [42]. Při 

čištění se uplatňují vlastnosti organických látek v půdě, mikroorganismů, které tvoří 

podstatnou složku mokřadů a cévnatých rostlin [21].  

       Metodou se odstraňují kovy, výbušniny, anorganické i organické látky. Je omezena 

stárnutím mokřadů a účinností procesu, investičními náklady, změnami teploty. Doba 

čištění se pohybuje od 2 do 10 let [21]. 

Chemické a fyzikální metody 

       Fyzikální a chemické metody zahrnují klasické sanační technologie. Metody mohou 

být kombinovány s dalšími sanačními technologiemi [21]. 

• AIR STRIPPING 

       Metoda je považována v současné době za nejlepší dostupnou technologii pro 

odstranění většiny TOL z kontaminované podzemní vody. Principem metody je, že těkavé 

látky přecházejí z vodní fáze do plynné.  

       Air stipping je použitelný při sanaci starých ekologických zátěží, ve vodárenství  

a při úpravě odpadních vod. Doba čištění je několik minut [21].  

• ADSORPCE A ABSORPCE 

      Adsorpce: metoda, při které dochází ke hromadění absorbátu na povrchu absorbentu. 

Při sanaci podzemních vod se využívá účinků aktivního uhlí v práškové i granulované 

formě, hlinitokřemičitany, polymerní pryskyřice. Odstraňují se organické látky, pesticidy, 

herbicidy, volný chlor nebo těžké kovy, které jsou příčinou zápachu nebo mají 

karcinogenní nebo mutagenní účinky [21].  

      Absorpce: patří mezi difuzní procesy, kdy dochází k přestupu plynné hmoty mezi 

plynnou fází a fází kapalnou. Využívá se při výrobě minerálních kyselin, v petrochemické 

výrobě, čištění směsí plynů od znečišť ujících látek [21].  

• CHEMICKÁ OXIDACE 
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       Principem metody je vytvoření oxidačního prostředí přidáním oxidačního činidla 

např. manganistanu draselného, Fentomonova činidla, ozonu vedoucí k oxidaci 

organických polutantů na neškodné látky.  

       Používá se pro eliminaci ropných uhlovodíků, monoaromatických uhlovodíků, 

PAU, CUI, herbicidy, PCB. Doba sanace trvá od 2 do 3 hodin [21].   

• SANAČNÍ ČERPÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PO VYČERPÁNÍ 

      Sanační čerpání: nejzákladnější a nejstarší metoda použitelná pro odstraňování 

rozpuštěných, kapalných a zkapalnitelných kontaminantů ze saturované zóny. Principem 

metody je odčerpání znečištěné podzemní vody na povrch, kde dochází k jejímu čištění  

a poté je vyčištěná voda vrácena zpět do podzemí nebo je vypouštěna do vodoteče [2]. 

Sanační čerpání se řadí mezi tzv. pomalé technologie, trvá od 1 do 10 roků [21]. 

      Čištění čerpané vody: gravitační metody (gravitační odloučení, sedimentace, 

odstředění), fyzikální a chemické metody (filtrace, adsorpce, stripování, neutralizace, 

srážení, oxidace, membránová separace), biologické metody (aerobní a anaerobní 

bioreaktory) [21]. 

• SRÁŽENÍ, KOAGULACE, FLOKULACE, FLOTACE 

      Srážení: ze sanačního roztoku se oddělují rozpuštěné polutanty vyloučené ve formě 

sraženiny přídavkem vhodného činidla, změnou teploty nebo oxidačně redukčních 

podmínek. Cílem je oddělit vytvořenou nerozpustnou sraženinu od kapalné fáze 

sedimentací, flotací, filtrací [21].  

      Koagulace, flokulace: koagulací se odstraňují kontaminace tvořené koloidními solemi 

(jíly, hydroxidy nebo sulfidy kovů). Flokulace je součást koagulačního procesu, znamená 

to vločkování. Flotací se oddělují dispergované částice polutantu z vody. Proces flotace je 

založen na rozdílné smáčivosti složek ve směsi. Flotace se využívá k oddělení polutantů 

v potravinářském, papírenském, textilním, metalurgickém nebo chemickém průmyslu [21].    

4.3 Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin 

       Technologie pro čištění polutantů v plynném stavu. Využívají se biologické, 

fyzikální a chemické postupy [21].   
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4.3.1 Biologické metody 

       Pro čištění kontaminantů se využívají biologické technologie, kdy nejvíce 

používaná je čištění vzduchu na biofiltrech s pevným ložem [21].  

• BIOFILTRACE 

       Čištění vzduchu založené na využití mikroorganismů (nižší houby, bakterie, 

kvasinky) k rozkladu nebo biotransformaci organických polutantů či zápachových látek 

[21]. 

      Biofiltr s pevným ložem: je zařízení s řízenými podmínkami, kde dochází ke styku 

organických polutantů nebo zápachových látek s mikroorganismy. Biofiltry jsou vhodné 

pro čištění větších objemů vzdušnin s nízkým obsahem znečištění [21]. 

4.3.2 Fyzikální a chemické postupy 

       Uplatňují se při čištění odplynu vzniklých při remediaci půdy a podzemních vod 

[21].  

 

• VYPÍRÁNÍ 

       Vypírání lze provádět vodou, kdy jsou z kontaminovaného média odstraňovány 

prachové částice a nebo lze vypírání provádět rozpouštěním par či plynů v kapalině. 

      Mokré odlučování prachu: jsou používány pro separaci částic v rozmezí velikostí od 2 

do 100 µm [21].  

      Absorpce: je ve vodě jednou z nejpoužívanějších metod odstraňování dobře 

rozpustných plynů ve vodě, kterými jsou HCl, HF, SiF6, NH3. Méně rozpustné kyselé 

plyny SO2, Cl2, H2S jsou snadno absorbovány do slabě alkalických roztoků [21].  

• MEMBRÁNOVÁ SEPARACE 

       Pomocí semipermeabilních membrán jsou kontaminované plynné nebo kapalné 

složky separovány. Při dělení plynné směsi se používají porézní membrány [21].  

       Lze hlavně separovat alkany, olefiny, aromatické uhlovodíky, alkoholy, ethery, 

ketony a estery. Výhodou metody je, že při procesu nevzniká odpad a metoda umožňuje 

opětné využití oddělovaných látek [21].   

• OXIDACE 

       V oblasti čištění odpadních plynů je oxidace důležitým destrukčním procesem.  
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      Fotolytická oxidace: je iniciovaná v reaktoru ozářením energeticky bohatým UV- 

zářením. Metoda je určena pro ropné a halogenované uhlovodíky [21].  

      Fotokatalytická oxidace: využívá UV- záření a polovodičového katalyzátoru pro tvorbu 

vysoce reaktivních radikálů. Metoda je použitelná pro ropné a halogenované uhlovodíky, 

alkoholy, ketony a pachové látky [21].   

• SPALOVÁNÍ 

       Princip metody spočívá v exotermní oxidaci organických škodlivin vzdušným 

kyslíkem. Metodu lze využít pro čištění kontaminovaných vzdušnin nehalogenovanými  

i halogenovanými organickými látkami, kdy musí být systém doplněn systémem pro 

čištění spalin [21]. 

4.4 Technologie používané v České republice 

       K odstraňování starých ekologických zátěží je v České republice každoročně 

investováno velké množství finančních prostředků [21]. 

 

   

Venting 

       Princip metody je popsán v kapitole 4.1.1. Metodou se odstraňují TOL, BTEX, 

chlorované alifatické uhlovodíky, chlorovaná rozpouštědla, ČTOL, PAU, ketony fenoly  

a ftaláty [21].  

Tato metoda byla použita při likvidaci ekologické zátěže na lokalitě PROGESSA 

Sobkovice k odstranění kontaminovaného půdního vzduchu a podzemní vody znečištěné 

ropnými látkami a chlorovanými uhlovodíky. Zde proběhlo odtěžení kontaminovaného 

materiálu a zároveň odsávání půdního vzduchu pomocí vybudované sítě ventingových 

vrtů.  [43].    

Sanační čerpání 

       Princip metody je popsán v kapitole 4.2.2. Sanační čerpání se provádí např.  

u znečištění podzemní vody ropnými látkami nebo chlorovanými uhlovodíky [44]. 

Metodou se odstraňují organické, ale i anorganické kontaminanty.  

 Sanační čerpání bylo provedeno při likvidaci skládky odpadů Hodonín znečištěné 

OCP, NEL, BTEX, CLU, kde docházelo k průsakům tekutých kalů do okolí a následného 

prosychání okolních stromů. Sanace probíhá od roku 2006 a to ve třech etapách. První 
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etapou byly přípravné průzkumné práce, zbudování sanačních a monitorovacích vrtů, 

zabudování systémů čerpání a dekontaminace podzemní vody. Ve druhé etapě proběhlo 

odtěžení likvidace tuhých odpadů a následná rekultivace zalesněním. Ve třetí etapě byla 

dokončena sanace podzemních vod. Dodnes je prováděn monitoring této oblasti [45]. 

Další metody  

Likvidace ekologické zátěže Carborundum Electrite Benátky nad Jizerou, která se 

vyskytuje v blízkosti významných vodních zdrojů. Odstranění kontaminantů CLU, NEL, 

dehtu ze zeminového prostředí a podzemní vody proběhlo nejprve demolicí nadzemních 

částí budov a odstraněním ohniska znečištění. Po dobu těžby kontaminované zeminy byly 

zavedeny hydraulické bariéry, kterými byla odčerpávána podzemní voda z okolí ohniska, 

následně čištěna a vsakována zpět do horninového prostředí. Probíhá zde také odsávání par 

těkavých polutantů metodou ventingu se současným zatlačováním vzduchu do 

horninového prostředí tzv, air sparging. Sanace skládky by měla být dokončena v roce 

2013 [46].        
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5 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE (SEZ) 

V České republice jsou každoročně investovány nemalé finanční prostředky na 

odstraňování SEZ. Lokalit se SEZ je v současné době evidováno 8900. Teprve na 166 

lokalitách byla provedena a dokončena sanace, na 746 sanace probíhá [21].  

Současnou legislativou není termín SEZ jednoznačně definován. Je chápán jako 

lokalita, kde se nachází závažná kontaminace podzemních nebo povrchových vod, zemin  

a stavebních konstrukcí vzniklých činností bývalých státních podniků a u které není znám 

nebo neexistuje původce znečištění. Tyto lokality představují velké riziko pro zdraví 

obyvatel a ekosystémy. V České republice se nacházejí na mnoha místech [47] a jsou 

znečištěny zejména ropnými látkami, pesticidy, PCB, chlorovanými a aromatickými 

uhlovodíky a těžkými kovy.  

 

      
Obrázek č. 2: Rozmístění SEZ podle evidence MŽP ČR v r.2005 [48] 

        

Lokality mohou být rozmanitého charakteru, jedná se o skládky odpadů, 

průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných 

látek, bývalé vojenské základny nebo území postižená těžbou nerostných surovin [49]. 

Zvláštní pozici mají SEZ, kdy při privatizaci podniků začátkem 90. let byly registrovány, 

oceněny a postupem času sanovány za podpory Fondu národního majetku [2].  
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Příklady znečištěných lokalit 

Stráž pod Ralskem, kde v důsledku chemické těžby uranové rudy, která byla 

prováděna loužením v H2SO4 a HNO3 došlo ke kontaminaci horninového prostředí. Sanace 

je řešena řízeným čerpáním a čištěním zbytkových technologických roztoků [50]. 

Skládka průmyslového odpadu Pozďátky, došlo k úniku kyselých průsakových vod 

mimo těleso skládky a k masivní kontaminaci podzemních vod a okolí. Následkem této 

havárie byla poškozena vegetace a v okolí byl zaznamenán úhyn zvěře. Zde bylo 

provedeno sanační čerpání a následné čištění [51]. 

Laguny OSTRAMO vznikly ukládáním odpadu z rafinérské výroby, odpadu 

z regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku OSTRAMO. Skládku tvoří 4 

laguny (odkalištní- haldové vody a odkaliště- laguny), kde dochází k čerpání a následné 

dekontaminaci znečištěné vody [52].    

Sanace bývalých základen po Sovětské armádě je financována ze státního rozpočtu 

programu pro odstraňování škod po Sovětské armádě. OEŠ řídí celý proces posuzování  

a nápravy takto vzniklých škod. Sovětská armáda využívala v ČR 110 různě velikých 

lokalit a zhruba u 60 je rozsah ekologických škod významný, patří sem lokality Hradčany, 

Hvězdov a Vrchbělá.  Prioritními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky, chlorované 

uhlovodíky, PCB, těžké kovy a jiné toxické látky, které znečistily podzemní vodu [53].     

5.1 Řešení problematiky SEZ 

       Na řešení procesu odstraňování SEZ je zaměřen odbor ekologických škod (OEŠ). 

Který má roli odborného garanta v procesu odstraňování SEZ vzniklých před privatizací. 

Dále se zabývá kompletním řešením SEZ na našem území vzniklých pobytem sovětské 

armády. Hlavní činností odboru je mimo jiné metodická a odborná pomoc krajským 

úřadům, které řeší problematiku SEZ a v poslední řadě účast zástupců mezirezortních 

komisí řešící revitalizace oblastí zasažených těžbou nerostných surovin  [54].   

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

některých zákonů  

       V roce 2008 byl OEŠ pověřen Ministerstvem životního prostředí koordinací 

povinností vyplývající ze zákona o předcházení ekologické újmě [54]. Zákon je transpozicí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/ 35/ ES o odpovědnosti za životní prostředí. 

V zákoně je definována povinnost předcházet ekologické újmě, případně její náprava.  
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       Dle zákona je ekologickou újmou jen taková újma, která je měřitelná a má závažné 

nepříznivé účinky na vybrané přírodní zdroje, tj. chráněné druhy volně žijících živočichů  

a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště, povrchové nebo podzemní vody  

a půdu.  

       Zákon stanoví podmínky, za nichž vzniká povinným osobám povinnost provádět 

preventivní nebo nápravná opatření. 

       Orgány, které vedou řízení o ukládání preventivních a nápravných opatření, evidují 

případy ekologické újmy, rozhodují o náhradě nákladů a ukládají pokuty je Česká inspekce 

životního prostředí a druhotným orgánem, který přezkoumává rozhodnutí prvoinstančních 

orgánů jsou Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo obrany [55]. 

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

       Zákon stanovuje základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti 

právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí při 

využívání přírodních zdrojů.  

       Ekologická újma je zde definována v ustanovení § 10 jako ,,ztráta nebo oslabení 

přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením 

vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.“ 

       Zákon dále řeší odpovědnost za ekologickou újmu v ustanovení § 27, každý kdo 

způsobil protiprávním jednáním ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené funkce 

narušeného ekosystému nebo jeho části [56].   

Zákon č. 185/ 2001 Sb., o odpadech 

       Zákon o odpadech přímo stanovuje pravidla předcházení vzniku odpadů  

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

udržitelného rozvoje. Dále definuje povinnosti osob v odpadovém hospodářství  

a vymezuje působnost orgánů veřejné zprávy. Zákon hovoří o způsobech zařazování 

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

nakládání s odpady, klasifikuje povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, uzákoňuje 

evidenci a ohlašování odpadů, ukotvuje existenci plánu odpadového hospodářství  

a zahrnuje ekonomické nástroje a sankce.  

       Zákon upřednostňuje využití odpadů před jejich odstraněním materiálovým 

využitím ustanoveném v § 11 odst. 1. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se 

jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy  



Jarmila Fuchsová: Sanační a dekontaminační technologie 
 

2010  37 
 

o ochraně životního prostředí   [57].  

Směrnice 2004/35/SE o odpovědnosti za životní prostředí  

       Směrnice byla přijata dne 21. 4. 2004 a vymezuje termín ekologické újmy, řeší 

problematiku odpovědnosti za ekologickou újmu. Dále stanovuje, kdy je možné být za 

ekologickou újmu osvobozen. Zahrnuje preventivní a nápravná opatření a hrazení nákladů 

v případě ekologické újmy. Směrnice pamatuje i na práva těch, co byly ekologickou újmou 

zasaženi [58].     

5.2 Nápravná opatření  

       Ministerstvo životního prostředí zajišť uje odstraňování starých ekologických zátěží 

[21].   

       Závažně kontaminovaná místa u nichž nejsou dostupné finanční prostředky 

k provedení účinných nápravných opatření lze řešit za pomoci oblasti podpory (OPŽP). 

Podmínkou pro možnost čerpání dotace je, že lokalita, kde se vyskytuje závažná 

kontaminace podzemních vod, horninového prostředí a stavebních konstrukcí ohrožuje 

zdraví člověka a složky životního prostředí.  

       Oblast podpory tedy představuje možné řešení pro lokality se SEZ, kde na jejich 

sanaci chyběly finanční prostředky. Je to příležitost zejména pro obce a kraje [47]. 

       Operační program Životního prostředí nabízí v letech 2007- 2013 z prostředků 

Evropského fondu financování pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti ekologických 

projektů v České republice. Částka, kterou je podpora nabízena převyšuje 5 miliard EUR.  

V rámci OPŽP byla již třikrát vyhlášena výzva pro oblast podpory odstraňování SEZ, která 

je zaměřena na projekty, jejichž realizací dochází k odstraňování SEZ.  

       Zdrojem financování je OPŽP, který řeší problematiku rizikových SEZ, u kterých 

dosud nebyly nalezeny finanční prostředky na realizaci nápravných opatření [47].  
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6 ZÁVĚR 

       Životní prostředí je ovlivněno vznikem řady odpadních látek, které mají 

nebezpečné vlastnosti, které ovlivňují hlavně biotické složky ekosystémů. Proto se jejich 

zneškodňování stává prioritou. Vývoj v oblasti odstraňování škod způsobených naší 

lidskou činností směřuje k procesům fyzikálně- chemické úpravy pro zbavení 

nebezpečných vlastností těchto látek. Zvolení optimálních sanačních postupů a technologií 

může ovlivnit jak průběh sanací, tak také snížit finanční náročnost a zkrátit čas potřebný 

k odstranění kontaminantů z prostředí.  

 Na úniky toxických látek do životního prostředí naši předkové příliš nehleděli. 

Spoléhali především na to, že si příroda sama poradí s odpady a znečištěním, které 

vypouštíme a způsobujeme. Mělo by být našim zájmem se o problematiku odstraňování 

kontaminovaných lokalit zajímat a systematicky ji podporovat a financovat.  Snažit se 

navrhovat způsoby a formy odstranění kontaminace nebo snížit rizika pro člověka a životní 

prostředí. Zejména bychom měli předcházet vzniku těchto situací a zachovat pro budoucí 

generace naší Zemi nepoškozenou nebo co nejméně poznamenanou lidmi.   

S nastupujícími novými technologiemi používaní při napravování škod na životním 

prostředí způsobené lidskou činností, tedy při odstraňování starých ekologických zátěží 

nebo následků čerstvých ekologických havárií začínají takto kontaminovaná území ubývat. 

Ale do konečného stádia, tedy do čistého prostředí a přírody vede ještě dlouhá cesta.  
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