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Anotace 

 

Bakalářská práce pojednává o stavu řešení starých ekologických zátěţí. Zaměřuje 

se na Moravskoslezský kraj. Charakterizuje staré ekologické zátěţe a jejich vztah k okolí. 

Popisuje jejich vliv na ţivotní prostředí, zejména šíření polutantů v horninovém prostředí. 

Vysvětluje základní škodlivé látky a jejich prostupnost prostředím a zároveň moţnosti 

jejich odbouratelnosti. Základní metody sanačních technologií a jejich vyuţití v praxi. 
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Summary 

 

The thesis deals with the state of contaminated sites. It focuses on the Moravian-

Silesian Region. Characterized old ecological burdens and their relationship to the 

surroundings. It describes their impact on the environment, particularly the spread of 

pollutants in the geological environment. It explains the basic harmful substances and their 

permeability environment and the possibility of their degradability. Basic methods 

remediation technologies and their application in practice. 
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Seznam zkratek: 

 

AR – analýza rizika  

BTEX – benzen, toulen, etylbenzen, xylen (ropné produkty) 

ČR – Česká republika  

DDT – dichlordifenyltrichlormethylmethan (insekticid) 

DNAPL – nerozpustný kapalný kontaminant těţší neţ voda 

FNM – fond národního majetku 

HCH -  Hexachlorocyklohexan (pesticid) 

ITD – nepřímá termická desorpce 

LNAPL – nerozpustný kapalný kontaminant lehčí neţ voda 

MSK- Moravskoslezský kraj 

MŢP – ministerstvo ţivotního prostředí  

NAPL – nepolární extrahované látky 

NEL – nepolární extrahované látky 

PAU – polychlorované aromatické uhlovodíky 

PCB – polychlorované bifenyly 

POC – semivolatilní organické sloučeniny schopné bioakumulace 

POPs – perzistentní organické polutanty 

SEZ – stará ekologická zátěţ 

TK – těţké kovy 
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1. ÚVOD  

 

Půda je pro člověka jednou ze základních součástí ţivotního prostředí a vzhledem 

k její úrodnosti je nevyhnutelnou součástí pro jeho existenci. Je produktem dlouhodobého 

biofyzikálního přetváření hornin v podmínkách, které lze v současnosti jen těţko 

napodobit. Půda tvoří vrchní součást zemské kůry, která vznikla dlouhotrvajícími 

půdotvornými procesy, působením organizmů a klimatických faktorů. Půda byla od 

začátku existence lidstva výrazně ovlivňovaná jeho činností. V minulosti převládaly 

přirozené půdotvorné procesy a kvalita se zlepšovala. V současné době díky lidským 

zásahům se kvalita půdy sniţuje a zhoršuje (Radvanská, Fečko, Mačej, Hloch, 2009). 

 Znečištění chemickými škodlivinami dramaticky vzrůstalo s postupující 

průmyslovou revolucí. V současné době znečištění vodních zdrojů a půdy těţkými kovy je 

jedním z hlavních problémů ţivotního prostředí, a tím i reálné ohroţení všech organismů 

ţijících na Zemi (Demnerová a kol., 2000). Stále větší pozornost je věnována působení 

těchto látek na ţivé organismy a také jejich biologickým důsledkům (Melenová, 2004). 

 V posledních letech lze vysledovat trend spočívající ve větší péči o ţivotní 

prostředí. „Declaration on Environment and Development“ v Rio de Janeiro 1992 

konstatovalo, ţe „Pro dosaţení udrţitelného zdroje musí ochrana ţivotního prostředí tvořit 

integrální součást vývojového procesu a nemůţe být zohledňována izolovaně od nich“ 

(Vaníček 2002). Přetváření surovin na materiální hodnoty a zvyšování tzv. standardu 

ţivota člověka přinášelo a dnes ve zvýšené míře přináší mnoţství problémů, které v různé 

míře ovlivňují přírodu a následně člověka. Jedním z viditelných zásahů člověka do přírody 

je tvorba odpadů a jejich přítomnost v prostředí (Radvanská, Fečko, Mačej, Hloch, 2009). 

 Do obecných problematik udrţitelného vývoje patří i problematiky starých skládek 

a všech míst, kde bylo lokálně kontaminováno zeminové a horninové prostředí včetně 

podzemní vody. Tato místa jiţ přímo ohroţují nebo jsou potencionálním zdrojem ohroţení 

ţivotního prostředí. V osmdesátých letech se oceňovalo, ţe v kaţdém okrese se nachází 

přibliţně 30 skládek. Byly většinou velmi špatně zabezpečené a často označované jako 

skládky divoké. Speciální těsnící systémy pro ochranu podloţí prakticky neexistovaly. 

Další místa, kde sice nebyl ukládán odpad, ale kde došlo ke kontaminaci zeminového 
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prostředí, jsou například místa úniku nebezpečných látek do podzemí. Velkého rozsahu 

dosáhlo znečištění v okolí chemických továren, průmyslových komplexů, v místech 

skladování a zvýšené aplikace hnojiv apod. Počátkem 90. let dochází k registraci, ocenění 

a postupem času i k sanování za finanční podpory Fondu národního majetku (FNM), 

(Vaníček, 2002). 

 Cílem bakalářské práce je popsat látky vyskytující se jako hlavní zdroje znečištění. 

Stručně seznámit s technologiemi pouţívanými k jejich odstranění a zhodnocení stavu 

řešení starých ekologických zátěţí v Moravskoslezském kraji. 
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2. CHARAKTERISTIKA STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŢÍ 

 

 Pod pojmem staré ekologické zátěţe jsou zahrnuta kontaminovaná místa (podzemní 

vody, zeminy, skládky, stavební konstrukce), kde byl závadný stav způsoben státními 

podniky v období před privatizací pouţíváním k ţivotnímu prostředí nešetrných, ale ve 

většině případů povolených technologií a chemických látek (www.cizp.cz).       

Za starou ekologickou zátěţ povaţujeme závaţnou kontaminaci horninového 

prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s 

nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, 

chlorované a aromatické uhlovodíky, těţké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můţeme 

povaţovat za starou ekologickou zátěţ pouze v případě, ţe původce kontaminace 

neexistuje, nebo není znám. Kontaminované lokality mohou být rozmanitého charakteru – 

můţe se jednat o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, 

nezabezpečené sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny nebo území 

postiţená těţbou nerostných surovin (www.mzp.cz). Staré skládky tvoří různé druhy 

odpadů, od komunálního, přes průmyslové odpady, odpady z různých demolic a téţ důlní a 

úpravárenské činnosti (Vaníček, 2002).  

Přetrvávající rozsáhlý výskyt starých ekologických zátěţí (kontaminovaných míst) 

na území České republiky je jedním z historických pozůstatků, kdy nebyly ochrana 

ţivotního prostředí a nakládání se závadnými látkami při průmyslové a další výrobě na 

vysoké úrovni. Systematické odstraňování těchto historických – starých ekologických 

zátěţí začalo ve větší míře aţ počínaje rokem 1990. Vzhledem k tomu, ţe je touto situací 

váţně ohroţeno zdraví obyvatelstva – a to buď přímo, nebo prostřednictvím 

kontaminované podzemní vody (která tak nemůţe být vyuţívána jako pitná) a přítomností 

závadných látek (pesticidy, PCB, těţké kovy, chlorované uhlovodíky, ropné látky a 

polyaromatické uhlovodíky). Kvalitativní hodnocení rizik v databázi Systém evidence 

kontaminovaných míst vychází z kanadské metodiky AGRA. Jednotlivá rizika jsou 

hodnocena definovaným textem: extrémní, vysoké, střední, nízké, ţádné, neznámé. 

Extrémní – (neakceptovatelné) působení zátěţe je extrémně silné, časově 

pravidelné neboli periodicky se opakující. Je známo nebo předpokládáno váţné poškození 

lidského zdraví. Kumulativní účinek více expozičních cest nebo komplexní účinek více 

http://www.mzp.cz/
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látek nebo se jedná o vysoce toxické či genotoxické polutanty. Dochází k trvalému 

poškození či likvidaci některých biotopů. 

Vysoké – (jisté nadprůměrné) působení zátěţe je silné, časově nepravidelné, 

dočasné. Koncentrace nepředstavují neakceptovatelné riziko při poţití, inhalaci či kontaktu 

s kůţí. Polutanty se však mohou akumulovat v rostlinách či zvířatech v koncentracích, 

které představují neakceptovatelné riziko. Znečištění vysoce toxickými či genotoxickými 

polutanty bez přímé přítomnosti populace, ale s moţností přítomnosti v budoucnu. 

Prokázaná či vysoce pravděpodobná kontaminace povrchových vod či zdrojů pitné vody. 

Je vysoce pravděpodobné poškození některých biotopů. 

Střední – (průměrné) na hranici přípustného limitu. Hranice limitů pro horninové 

prostředí, vody. Znečištění nízce toxických polutantů zasahuje nesaturovanou zónu a lze je 

v současné době sanovat. Potenciální moţnost ohroţení jednotlivých typů zdrojů vody. 

Potenciálně mohou být ohroţeny či mírně poškozeny (ne zničeny) některé biotopy. 

Nízké – (podprůměrné, slabé) srovnatelné s relativními normativy. U povrchových 

vod je znečištění na hranici limitu pro ostatní povrchové vody. Jedná se o znečištění nízce 

toxickými polutanty. Nejsou přítomny látky v koncentracích, v nichţ by mohly být 

agresivní vůči stavebnímu materiálu. 

Ţádné – (zanedbatelné, neškodné) riziko nulové. 

Neznámé – riziko není známo (takové lokality jsou hodnoceny jako nejvíce 

(rizikové), (www.cenia.cz), (viz obrázek č. 1).  
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Obrázek č. 1:  Rozmístnění starých ekologických zátěţí (www.cenia.cz) 

 

Tato rizika by v principu měla definovat riziková analýza. Je zajímavé, ţe některé 

staré nezabezpečené skládky komunálního odpadu, které se na první pohled zdají velmi 

nebezpečné, neboť jsou situovány v blízkosti vodního toku, nakonec v současné fázi uţ 

nejsou velkým nebezpečím, neboť jiţ došlo k rozkladu nebezpečných sloţek a při velkém 

naředění vodou jiţ byly prakticky vyplaveny. Tak se můţe stát, ţe současné rozbory 

výluhu pod skládkou jiţ vykazují sníţenou míru ohroţení. V případech, kdy je stanoveno 

riziko jako velmi nízké, nemusí se přistoupit k sanaci, ale většinou povrchová rekultivace 

je nutná (Vaníček 2002). 

Odpady ze současné etapy probíhajících sanací starých ekologických zátěţí v ČR 

představují objemově, co do svého chemického sloţení i z hlediska způsobu nakládání 

s nimi zcela mimořádný zdroj mnoha škodlivých látek, potencionálně vstupujících do 

některých sloţek ekosystému. Jedná se zejména o černé skládky, obsahující mnoho typů 
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nebezpečných průmyslových odpadů a jejich směsí, o průmyslové lokality s vysokým 

stupněm znečištění horninového podloţí, vod i staveb samotných a s tisícemi tun nevhodně 

uloţených problematických materiálů (Číţek, 1996).  
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3. POLUTANTY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ 

 Znečištění půd můţeme podle původu rozdělit do dvou základních skupin, přírodní 

a antropogenní.  

Přírodní – tvoří je odumřelé části rostlin a ţivočichů. Toto přirozené znečištění 

organického původu je lehce biologicky rozloţitelné a nezpůsobuje v půdách větší 

problémy. Rozklad těchto látek označujeme souhrnně jako samočistící schopnost půdy, 

která probíhá v aerobních i anaerobních podmínkách. 

Antropogenní – jde o znečištění pocházející z průmyslu a dopravy, armády (po odchodu 

sovětských vojsk z našeho území, zůstalo veliké mnoţství kontaminovaných míst). Do 

půdy se tímto způsobem dostává celá řada škodlivých látek (někdy i toxických), a to jak 

organického, tak anorganického původu. Většina kontaminantů se do půdy dostává 

z ovzduší jako prašný spad, nebo jsou tyto látky rozpuštěné v atmosférických sráţkách 

(Radvanská, Fečko, Mačej, Hloch, 2009). 

Je velmi uţitečné definovat základní vlastnosti, neboť chování kontaminantů a 

jejich směsí v podloţí je ovlivněno jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Tyto 

vlastnosti ovlivňují štěpení, transport a obecně další vývoj kontaminantů. Mezi rozhodující 

patří: 

- Rozpustnost ve vodě - vysoce rozpustné (aceton, metanol) 

 - velmi málo rozpustné (benzoapyren)  

- Tlak par   - tendence k vypařování 

        - vysoký tlak (sloţky benzinu, rozpouštědla) 

- Henryho konstanta  - kvalifikuje tendenci přechodu z rozpouštěného stavu ve vodě ke 

stavu plynnému         

- Hustota   - zda plyny jsou těţší neţ vzduch 

       - zda kapaliny budou u hladiny či u dna 

- Viskozita kapalin  - měřítko sil působících proti pohybu (tečení) silně ovlivňují 

čerpatelnost, přítok do studní     
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- Povrchové napětí  - povrchové napětí mezi kapalinou organického původu a vodou 

ovlivňuje např. tvorbu stabilní emulze, přítok kapilárou, disperzi 

(Vaníček 2002) 

 Půda má schopnost zadrţet cizorodé látky. Malé mnoţství organických cizorodých 

látek se rozkládá činností půdních organismů. Vysoká kontaminace můţe ohrozit vodu a 

potravinový řetězec. Okyselení půdy podporuje rozpustnost a mobilitu těţkých kovů 

(Radvanská, Fečko, Mačej, Hloch, 2009). 

Kontaminanty, především však organické mohou existovat ve čtyřech odlišných 

fázích: 

- ve formě par v pórech zeminy 

- samostatně mobilní fáze NAPL (nepolární extrahované látky) 

- adsorbovaná fáze (na jednotlivých půdních částicích) 

- částečně rozpuštěné ve vodě, půdní vlhkost 

V principu tato situace platí nad hladinou podzemní vody. Za její přítomností 

samostatná mobilní kapalná fáze zůstává při povrchu (LNAPL), či klesá ke dnu (DNAPL). 

Mezi základní procesy ovlivňující chování kontaminantu v podloţí patří 

hydrodynamické procesy, abiotické a biotické. Ty se dále dělí následovně: 

hydrodynamické procesy 

-advekce 

- disperze (mechanická, kinetická) 

- molekulární difuze 

abiotické (nebiologické) 

-interakce - adsorpce 

      - iontová výměna 

      - těkavost 
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- ovlivňující formu kontaminantu - hydrolýza 

           - redox reakce 

biotické procesy (biologické) 

- degradace kontaminantů (organické kontaminanty) 

- imobilizace rozpuštěných látek kontaminantů (rozpuštěných těţkých kovů) 

- vyuţití kontaminantů v metabolickém procesu (výţiva) 

Nereaktivní chemické sloţky se budou pohybovat podloţím společně s podzemní 

vodou (advekce) a současně budou ovlivněny disperzí a difuzí, zatímco reaktivní chemické 

sloţky budou ovlivněny dalšími procesy (biologickými i nebiologickými). Dřívější přístup 

k moţné kontaminaci byl velmi optimistický, spoléhalo se na přírodu a její samočistící 

schopnost. Následný poznatek, ţe tomu tak nemusí být, vedl k určitému podcenění těchto 

procesů, snad jen s výjimkou adsorpce. Současný přístup opět velkou pozornost věnuje 

přirozenému útlumu míry kontaminace, neboť v případech niţšího rizika je moţné v plné 

míře tyto procesy vyuţít (Vaníček, 2002). 

 

3.1 Organické polutanty 

Obecně existuje velké mnoţství organických látek, ať se jiţ vyskytují jako přírodní 

či antropogenní sloţka. Proto dělení je velmi sloţité a buď pouţívá klasifikace organické 

chemie, nebo se zaměřuje na skupiny látek vyvolávajících specifické problémy z pohledu 

kontaminace (Vaníček 2002).  

Organickým polutantům v prostředí byla a je věnována nesrovnatelně menší 

pozornost neţ dnes uţ klasickým polutantům, jako jsou polétavý prach, SO2, NOx. 

Organické sloučeniny se sice ve většině případů nedostávají do prostředí v takových 

kvantech jako anorganické, ale převáţná většina z nich má pro prostředí rizikové vlastnosti 

– jsou významně toxické, mnohé mají genotoxické účinky, nejproblematičtější z nich jsou 

odolné vůči chemickému, termickému, fotochemickému, biochemickému rozkladu. Tato 

jejich vysoká perzistence vede k dlouhodobému kumulování ve všech sloţkách prostředí 

včetně ţivých organismů. Organické sloučeniny s dlouhou dobou ţivota jsou distribuovány 
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mezi jednotlivé sloţky prostředí do ustanovení rovnováhy dané fyzikálně – chemickými 

vlastnostmi individuálních sloučenin. Mnohé perzistentní organické sloučeniny jsou 

lipofilní, coţ způsobuje bioakumulaci v tukových tkáních bioty a následovné hromadění 

v potravních řetězcích. 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat organickým sloučeninám, jeţ můţeme 

charakterizovat jako perzistentní semivolativní organické sloučeniny schopné 

bioakumulace (POCs), nebo jako perzistentní organické polutanty (POPs). Studie celého 

světa ukazují, ţe problém organických polutantů v prostředí je skutečně váţný a sloţitý. 

Potvrzují to váţné problémy způsobené POPs u terrestických i mořských ţivočichů. 

Vysoké koncentrace polychlorovaných bifenylů jsou pozorovány v lidských tkáních a 

mateřském mléce. I kdyţ je u některých sloučenin pozorován klesající trend koncentrací 

v sedimentech a niţších trofických úrovních, nebyly tyto trendy pozorovány u vyšších 

trofických úrovní (například u mořských savců), (Holoubek, Petrik, Kohoutek, Velek, 

Ansorgová, 1996). 

3.1.1 Fenoly a polyfenoly 

 Fenoly a polyfenoly mohou být přirozeného nebo antropogenního původu. Vznikají 

biosyntetickými nebo naopak rozkladnými procesy v ţivých organismech. 

Z hydrochemického hlediska je významná kyselost fenolů a komplexotvorné vlastnosti 

vícesytných fenolů. 

3.1.2 Huminové látky 

 Huminové látky jsou sloţité vysokomolekulární polycyklické sloučeniny 

tmavohnědého zbarvení, které představují komplex organických látek, produktů 

kondenzace aromatických látek fenolového typu s aminokyselinami a bílkovinami. I přes 

rozsáhlé výzkumy není však jejich struktura dosud přesně známa. Jsou různé názory na 

jejich sloţení, ale pravda je zřejmě někde uprostřed, coţ znamená, ţe obsahují jak 

aromatické tak alifatické sloţky. 

Pro huminové látky je charakteristická přítomnost karboxylové a hydroxylové 

funkční skupiny, a to jak fenolické, tak alkoholické a skupiny methylové. Huminové 

kyseliny různého původu se od sebe liší právě zastoupením funkčních skupin a bočních 

řetězců. Karboxylové a hydroxylové skupiny jsou příčinou kyselosti a výměnné kapacity 

huminových látek pro různé kationty. Huminové látky podléhají biologickému rozkladu 
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jen velmi zvolna. Rychlost jejich rozkladu prakticky není hodnotou BSK5 postiţitelná. 

Huminové látky se podle fyzikálně – chemických a chemických vlastností dělí na: 

1. humusové kyseliny 

  a) huminové kyseliny 

 b) fulvokyseliny 

 c) hymatomelanové kyseliny 

2. huminy 

3. humusové uhlí 

 Chemicky jsou huminové látky dobře oxidovatelné. Huminové kyseliny se 

vyznačují komplexotvornými vlastnostmi. Příčinou těchto vlastností je přítomnost 

karboxylových a fenolových hydroxylových skupin. Rozpustnost komplexů 

s vícemocnými kationty závisí na hmotnostním poměru obou sloţek. Čím je poměrné 

zastoupení kationtu větší, tím je rozpustnost komplexu menší. Tvorba komplexů je 

příčinou zvýšené koncentrace ţeleza a manganu v rašeliných vodách ( Ţáček, 1998). 

 Vlastnosti huminových látek mají velmi úzkou souvislost s jejich sloţením, 

především s velikostí molekul a jejich polaritou, která je dána charakterem skeletu 

(aromatický, alifatický) a zejména druhem, počtem a disociační schopností funkčních 

skupin. 

3.1.3 Lignin a ligninsulfonové kyseliny 

 Lignin je po celulóze a hemicelulózách další významnou sloţkou rostlinných tkání. 

Struktura ligninu není zatím zcela objasněna. Lignin lze charakterizovat jako bezdusíkatou 

makromolekulární látku aromatického charakteru. 

3.1.4 Pesticidy 

 Pesticidy jsou prostředky pouţívané k hubení rostlinných a ţivočišných škůdců. 

Nejčastěji se dělí podle biologické účinnosti: 

- insekticidy (prostředky k hubení hmyzu) 

- fungicidy (prostředky k potírání chorob rostlin způsobených houbami) 



Michal Kadlec: Stav řešení SEZ  
 

Rok 2011 Stránka 19 
 

- herbicidy (prostředky k hubení plevelů) 

Některé pesticidy mohou vykazovat současně i více specifických účinků. Pesticidy 

mohou být anorganické nebo organické povahy. Převládají látky organické, které je moţno 

rozdělit do dvou hlavních skupin – organochlorové a organofosforové. Z insekticidů jsou 

nejvýznamnější chlorované a organofosforové. Mezi chlorované patří DDT. Chlorované 

insekticidy vynikají velkou chemickou a biochemickou stálostí a setrvávají v prostředí po 

velmi dlouhou dobu. Do vody se pesticidy dostávají především splachem z polí. Značně se 

sorbují v půdě (Ţáček, 1998). 

3.1.5 Karcinogenní látky 

 Karcinogenní vlastnosti mají různé anorganické i organické sloučeniny. Platí to 

především o sloučeninách As, Cd, Cr
VI

 a Be. Z organických sem patří především 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) odvozené od pyrenu, antracenu, fluoranthenu, 

některé dusíkaté heterocyklické sloučeniny a polychlorované uhlovodíky. Karcinogenní 

látky jsou obsaţeny v exhalacích spalování paliv a ve výfukových plynech motorových 

vozidel. 

3.1.6 Tenzidy 

 Pro povrchově aktivní látky se pouţívá obecný název tenzidy. Povrchová aktivita je 

dána stavbou molekuly sloučeniny, která musí obsahovat dlouhý hydrofobní řetězec a 

alespoň jednu hydrofilní skupinu. Z chemického hlediska se tenzidy dělí na aniontové, 

kationové, neiontové a amfolytické. Detergenty jsou přípravky určené k praní a čištění. 

Kromě tenzidů obsahují i jiné sloţky a to aktivační přísady (polyfosforečnany, 

křemičitany), plniva (např. síran sodný) a některé speciální přísady (barviva, parfémy), 

(Ţáček,1998). 

3.1.7 Uhlovodíky (ropné látky) 

 Ropné látky jsou směsi nepolárních látek (uhlovodíků), které převaţují, ale i látek 

polárních (fenoly, dusíkaté deriváty atd.). Z technického hlediska se ropné uhlovodíky dělí 

do čtyř skupin a to: 

- benziny 

- petroleje 
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- plynové oleje 

- mazací oleje 

 V ropě jsou přítomny alifatické i cyklické uhlovodíky – alkany, izoalkany, 

cykloalkany, alkeny a mono a polycyklické aromatické uhlovodíky. Obsah ropných látek 

ve vodě je dán jejich rozpustností (Pitter, 2009). 

3.1.8 Chlorované organické látky 

 Mimo chlorfenolů a chlorovaných pesticidů se ve vodě vyskytuje řada dalších 

chlorderivátů. Jednou sloučeninou z chlorovaných uhlovodíků, které se v posledních letech 

stále častěji objevují, jsou polychlorované bifenyly (PCB), (Ţáček, 1998).  

 Polychronované bifenyly vzbudily zájem veřejnosti koncem šedesátých let. Tehdy 

jiţ byla známa škodlivosti rezistentních organochlorových pesticidů, jako je například 

DDT, HCH, apod., které postupují potravními řetězci aţ k člověku. Sledování těchto látek 

v ţivotním prostředí byl věnován i výzkum. Mělo být sledováno hromadění DDT v těle lidí 

i různých ţivočichů. Jiţ v počátku výzkumu se ukázalo, ţe vzorky obsahují nejen hledané 

organochlorové pesticidy, ale i srovnatelná mnoţství neznámých látek, povaţovaných 

zpočátku za deriváty původních pesticidů. Výsledkem výzkumu tedy bylo neočekávané 

zjištění, ţe ţivotní prostředí obsahuje značná mnoţství PCB. Změna nastala hromadnou 

otravou v Japonsku koncem šedesátých let. Do té doby byly PCB pokládány za prakticky 

nejedovaté (Nondek, 1990). 

 Na rozdíl od DDT a ostatních organochlorových pesticidů se PCB dostaly do 

ţivotního prostředí nechtěně a to zvláště díky nevhodným aplikacím a přímému ukládání 

odpadů z výroby a upotřebených technických směsí na skládky nebo vypouštěním do 

povrchových vod.  

 Negativní působení PCB v ţivotním prostředí je dáno kombinací jejich extrémní 

stálosti a jejich fyzikálně – chemických vlastností. Rozpustnost PCB ve vodě je nízká a 

klesá s rostoucím počtem chlorových substituentů v molekule. Díky své malé rozpustnosti 

ve vodě a malé polaritě se PCB dobře rozpouštějí v tucích. Také se sorbují na půdě, 

v říčních sedimentech a na prachových částicích. Ve vodných roztocích probíhá jejich 

fotochemická a biologická degradace. Biodegradibilita PCB klesá s rostoucím počtem 
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chlorových atomů v molekule. Z výše uvedeného vyplývá, ţe nejzávaţnějšími 

škodlivinami z této skupiny látek jsou PCB s pěti a více atomy chloru v molekule (Ţáček, 

1998). 

 Tok PCB do sedimentů je jedním z nejdůleţitějších způsobů, jak jsou tyto polutanty 

„staţeny z oběhu“. Likvidace PCB můţe být prováděna několika způsoby, z nichţ 

nejrozšířenější a nejuniverzálnější je spalování za vysokých teplot (1400 
o
C). Řešení 

problému PCB má své aspekty organizační a legislativní. Současný stav je způsobený 

nejen opoţděným zastavením výroby, ale hlavně nekontrolovanou a nevhodnou aplikací 

PCB (nátěrové hmoty, teplosměnné kapaliny). PCB jsou polutanty objevené v ţivotním 

prostředí náhodou. Je otázka, co by se stalo, kdyby se vývoj moderních metod stopové 

organické analýzy ještě více opozdil za vývojem průmyslové technologie, takţe PCB a 

další xenobiotické organické chemikálie vyráběné průmyslově ve velkém měřítku by se 

v ţivotním prostředí mohly akumulovat o několik desetiletí déle. Ponaučení z historie by 

tedy měla být nejen větší nedůvěra k cizorodým látkám, ale i poţadavek, aby průmysl 

zajistil současně s výrobou i likvidaci těchto látek. Problém PCB znamená urychleně 

dohnat to, co jsme v ochraně ţivotního prostředí zameškali (Nondek, 1990). 

3.1.9 Alifatické uhlovodíky 

 Alifatické uhlovodíky se člení do subkategorií, které zahrnují alkany, alkeny, alkiny 

a další cyklické analogy. 

Alkany (parafíny) – jsou uhlovodíky, v kterých jsou atomy uhlíku spojeny jednoduchou 

kovalentní vazbou. Podle počtu atomů uhlíku se rozlišují metan, etan, propan, butan, 

pentan, hexan, heptan atd. Prvotní zdroj alkanů je nafta a zemní plyn. 

Alkeny (olefíny) – obsahují méně vodíku, dvojnou vazbu uhlíku a vznikají při krakování 

ropy. 

Alkiny – obsahují ještě méně vodíku a trojnou vazbu uhlíku. 

 Produkty z rafinace ropy jsou obecně komplexní směsí různých organických sloţek 

(především uhlovodíků) s menším mnoţstvím frakce organických či anorganických 

příměsí. Směsi jsou ve většině případů lehčí neţ voda (proto plavou na hladině podzemní 

vody), jsou těţko rozpustné ve vodě, poměrně těkavé (mají vysoký tlak par) a liší se 

výrobek od výrobku či od výrobce k výrobci. Například benzín, letecký benzín (kerosen), 
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motorová nafta a odpadní oleje mají různé fyzikální a chemické charakteristiky, a tudíţ se 

v původním prostředí chovají odlišně. Avšak i stejné výrobky, například benzín, mají 

různé vlastnosti v závislosti na základní surovině a způsobu výroby. Z tohoto důvodu, 

přestoţe má tato skupina mnoho společného, ve specifikách se můţe významně lišit 

(Vaníček, 2002). 

 3.2 Anorganické polutanty 

Mezi nejčastější anorganické látky, které způsobují kontaminaci, patří kovy, kyanidy a 

amoniak či amonné ionty. Kovy tvoří přirozenou součást zeminy, při zemědělském vyuţití 

půdy jsou i přidávány. Větší, jiţ neţádoucí mnoţství, můţe přicházet z různých skládek, 

čistírenských kalů, v přívalových deštích, odpadů a důlní těţby, chemického zpracování 

rud, pokovování a další.  

 Nejčastějším kovem způsobujícím problémy je chrom, kadmium, zinek, olovo, rtuť, 

arsen, nikl, měď, stříbro. 

 Kontaminace sloučeninami kyanidu v zeminách pocházejí z odpadů anorganické 

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

mohou zdrţovat jako více či méně rozpustné komplexy s kovy (Fe, Cu, Zn, Pb, Ag, Cd). 

Kyanidy alkalických kovů jsou neomezeně rozpustné. Kyanidy jsou látky velmi toxické a 

mobilní podle rozpustností.  

 Amoniak je primárním produktem rozkladu ţivočišných a rostlinných organických 

dusíkatých látek v odpadech ze zemědělské výroby. Amoniak je neomezeně rozpustný ve 

vodě. 

3.2.1 Chrom 

 Chrom je kovový prvek, přirozeně se vyskytující v horninách, minerálech, 

ţivočiších, rostlinách, plynech či v sopečném prachu. V ţivotním prostředí se přirozeně 

vyskytuje nejčastěji v jeho trojmocném stavu a pro lidské tělo je důleţitou ţivinou 

(www.clu-in.org). Vyskytuje se jako trojmocný (chromit) a šestimocný (krokoit). 

Šestimocný chrom je jedním z nejvýznamnějších kontaminantů atmosféry, pedosféry a 

hydrosféry. Šestimocný kation v ţivotním prostředí je velmi mobilní, zejména v půdních 

vodách a při vysokém obsahu chromu v půdě klesá její úrodnost (Kafka, Punčochářová, 

2002). Antropogenním zdrojem chromu v přírodních vodách jsou odpadní vody 

http://www.clu-in.org/
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z koţedělného průmyslu a z povrchové úpravy kovů. Dalším zdrojem mohou být některé 

inhibitory koroze v chladících okruzích nebo teplovodních rozvodech (Ţáček, 1998). 

3.2.2 Kadmium 

 Kadmium je měkký kov se stříbrným leskem, který je díky své vysoké odolnosti 

vůči korozi vyuţívaný některými moderními technologiemi. Přirozeně se vyskytuje v půdě 

jako stopový prvek, zatímco kontaminací mohou být jeho koncentrace více neţ tisíckrát 

zvýšeny (Kafka, Punčochářová, 2002). Je statisticky prokázáno, ţe vykazuje přímou 

toxicitu pro lidský organismus, má karcinogenní, mutagenní a teratogenní účinky 

(Makovníková a kol., 2006). Doprovází zinek v jeho rudách.  

Antropogenním zdrojem kadmia v přírodních vodách jsou odpadní vody 

z povrchové úpravy kovů, keramického, fotografického, polygrafického průmyslu aj. Můţe 

se vyluhovat z potrubí plastů, kde bývá součástí jejich stabilizátorů. Jedním z hlavních 

zdrojů jsou exhaláty při spalování fosilních paliv, nafty, ropných olejů a odpadů obsahující 

plasty (Ţáček, 1998). Kadmium lze z půdy odstranit účinněji pomocí mrtvé mikrobiální 

biomasy neţ díky ţivé (Rise-Roberts, 1998). 

3.2.3 Zinek 

 Zinek je namodralý, relativně měkký kov, který tvoří s ostatními kovy průmyslově 

důleţité slitiny. Ve velké míře jsou vyuţívány zejména slitiny s mědí a slitiny s mědí a 

cínem (Greenwood a kol., 1993). Hlavními rudami zinku jsou sfalerit (ZnS) a smythsonit 

(ZnCO3), (Ţáček, 1998). Zinek je řazen mezi esenciální prvky a určitá nízká koncentrace je 

nezbytná nejen pro člověka, ale také pro rostliny a ţivočichy. Je rozšířen ve všech sloţkách 

ţivotního prostředí (Kafka, Punčochářová, 2002). Vysoké koncentrace zinku mají 

negativní účinek na zaţívací trakt a respirační systém člověka (Makovníková a kol., 2006). 

 Větší mnoţství zinku se dostává do podzemních vod při oxidačním rozkladu 

sulfidických rud. Antropogenním zdrojem zinku ve vodách mohou být odpadní vody 

z povrchové úpravy kovů a z výroby viskózy (síran zinečnatý je součástí sráţecí lázně). 

Dalším zdrojem zinku mohou být pozinkované kovy (nádoby, plechy, okapy, potrubí aj.), 

(Ţáček, 1998). 
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3.2.4 Olovo 

 Olovo, stejně jako rtuť, je nejdéle známým a hojně vyuţívaným těţkým kovem. 

Tento fakt vedl ke zjištění jeho toxických účinků. Je to šedomodrý, měkký, taţný a dobře 

tvarovatelný kov, který se v přírodě vyskytuje v ryzí formě jen vzácně (Havel, Gaţáková, 

2005). Nejrozšířenější rudou je galenit. Méně rozšířenými rudami jsou anglesit a cerrusit. 

Galenit na rozdíl od jiných sulfidů nepodléhá chemické a biochemické oxidaci, pokud není 

přítomna kyselina sírová (Ţáček, 1998). Do trofických řetězců se olovo dostává převáţně z 

půdy absorpcí autotrofními organismy (Sarkar, 2002). 

 Antropogenním zdrojem olova jsou výfukové plyny motorových vozidel (rozkladné 

produkty tetraethylolova). Dalším zdrojem olova můţe být koroze olověných částí potrubí 

(Ţáček, 1998). 

3.2.5 Rtuť 

 Rtuť patří mezi vysoce toxické těţké kovy. Do organismu se dostává přes 

respirační a trávicí trakt nebo přímo přes kůţi a vede k otravám. Pro ţivotní prostředí je 

biotransformace rtuti obzvláště nebezpečná (Dercová a kol., 2005). Charakteristickým 

toxickým působením se od sebe odlišují kovová rtuť, páry rtuti, anorganické a organické 

sloučeniny rtuti. Většina rtuti se v prostředí vyskytuje ve formě kovové rtuti nebo 

anorganických sloučenin. V minerálech se rtuť vyskytuje zřídka (Vaníček, 1998).  

Kovová rtuť je za normálních podmínek kapalná, ale kontinuálně se odpařuje do 

ovzduší, kde můţe docházet k přeměnám na jiné formy a můţe být transportována na velké 

vzdálenosti (Kafka, Punčochářová, 2002). Rtuť setrvává v prostředí po dlouhou dobu, 

zvláště pokud je navázána na malé půdní částice, které obvykle zůstávají na povrchu 

sedimentů a půd a nepřecházejí do podzemních vod. Ve vodním prostředí se usazují na dně 

(Horáková, 2006). Anorganické sloučeniny rtuti jsou mírně toxické, přičemţ sloučeniny 

jednomocné rtuti jsou méně škodlivé neţ sloučeniny dvojmocné, z důvodu menší 

rozpustnosti ve vodě a kyselém prostředí (Sarkar, 2002).  

Sloučeniny rtuti jsou obsaţeny v některých průmyslových odpadních vodách, z 

elektrolýzy NaCl, amalgamovým způsobem, z organických syntéz, z rudných úpraven a 

v odpadních vodách ze zemědělství (rtuťnaté pesticidy, moření osiva) a ve strojírenství 

(konzervace řezných emulzí). Do sráţkových vod se rtuť dodává při spalování fosilních 

paliv a při zpracování rud (Vaníček, 1998). 
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3.2.6 Arsen 

 Je kovově šedý materiál, který se v přírodě vyskytuje zřídka (www.clu-in.org). 

Arsen se vyskytuje ve formě sulfidů a doprovází v malých mnoţstvích téměř všechny 

sulfidické rudy a bývá součástí různých hornin a půd. Je rovnoměrně rozšířen v zemské 

kůře a je vyluhován podzemními i povrchovými vodami. Tvoří sloučeniny s jinými prvky, 

např. s kyslíkem, chlorem či sírou. V pitné vodě se vyskytuje ve formě svých 

nerozpustných sloučenin (www.clu-in.org).  

 Antropogenním zdrojem As jsou některé odpadní vody (z koţeluţen, z rudného 

průmyslu a z výroby barviv). Do povrchových vod se dostává arsen při aplikaci 

arsenových pesticidů. Je obsaţen i v odpadních vodách z velkoprádelen. Značné mnoţství 

As obsahují exhaláty, vznikající při spalování fosilních paliv a výluhy z elektrárenských 

popílků (Ţáček, 1998). 

3.2.7 Nikl 

Ve zředěných minerálních kyselinách se nikl rozpouští, ale hůře neţ ţelezo. Za 

normální teploty je vůči působení vzduchu i vody poměrně stálý a pouţívá se proto často k 

povrchové ochraně jiných kovů, především ţeleza. Je také značně stálý vůči působení 

alkálií a pouţívá se proto k výrobě zařízení pro práci s alkalickými hydroxidy neboli louhy 

(Greenwood, 1993). Nikl patří mezi několik málo prvků, jejichţ vliv na zdravotní stav 

lidského organizmu je jednoznačně negativní. Při velkých anebo pravidelně zvýšených 

dávkách niklu se silně zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Nikl také vykazuje vysoké toxické 

účinky na lidský organismus v některých sloučeninách, jako je dusičnan, fosforečnan, 

chlorid či síran (Kafka, Punčochářová, 2002). Do přírodních vod se můţe dostat 

z odpadních vod při povrchové úpravě kovů. Jeho zdrojem mohou být i spalovny 

komunálního odpadu (Ţáček, 1998). 

3.2.8 Měď 

 Měď je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy. V zemské kůře je přítomna 

poměrně vzácně. Ryzí měď se v přírodě nachází, ale vzácně ve větším mnoţství a 

vyskytuje se tedy nejčastěji ve formě sulfidů, chalkopyrit CuFeS2. Dalšími významnými 

minerály jsou kuprit Cu2O, zelený malachit CuCO3 . Cu(OH)2 a jemu chemicky podobný 

modrý azurit 2 CuCO3 . Cu(OH)2 (Ţáček, 1998). Měď (podobně jako zinek) patří mezi 

prvky s významným vlivem na ţivý organizmus, vyskytuje se v řadě enzymatických cyklů 

http://www.clu-in.org/
http://www.clu-in.org/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Louh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chalkopyrit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuprit&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malachit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Azurit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enzym
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nezbytných pro správnou funkci ţivotních pochodů a její přítomnost v potravě ovlivňuje 

zdravotní stav organizmu (Greenwood, 1993).  

 Antropogenním zdrojem mědi mohou být odpadní vody z povrchové úpravy kovů. 

Dále se měď můţe dostat do oběhu korozí měděného potrubí. Příčinou výskytu mědi ve 

vodě mohou být algicidní preparáty, které se přidávají do vody proti nadměrnému rozvoji 

řas a sinic (Ţáček, 1998). 

3.2.9 Radioaktivní látky 

 Radioaktivní látky mohou být přirozené nebo umělé. Všechny přírodní vody jsou 

slabě radioaktivní v důsledku přítomnosti především přirozených radionuklidů, k nimţ 

patří: 
222

Rn, 
238 

U, 
 210

Po, 
 230

Th, 
 240

Pb, 
 40

K aj. Umělou radioaktivitu způsobují hlavně 

radionuklidy, vznikající při jaderných reakcích (Ţáček, 1998). Kaţdý radionuklid je 

charakterizován poločasem přeměny rozpadu, coţ je doba, během které se přemění 

polovina všech atomů daného prvku, dále je charakterizován druhem záření a jeho energií 

(Pitter, 2009).  

Radioaktivní látky nejsou zaznamenávány smyslovými orgány, a proto pronikají 

nepozorovaně do organismu. Práci s radioaktivními látkami je důleţité omezit na 

minimum, jen na pracovištích k tomu určených a vybavených. Pracoviště musejí být 

evidována a kontrolována, zda nepřekračují povolenou normu záření apod. Radionuklidy 

jsou zdrojem ionizujícího záření, škodlivě působícího na lidský organismus. Dochází k 

ionizaci molekul a vzniku volných radikálů. Například molekula vody absorbuje energii 

kvanta radioaktivního záření, čímţ se excituje. Tato excitovaná molekula se můţe 

stabilizovat odštěpením elektronu nebo rozpadem na volné radikály H·a OH·. Vznikají tak 

reaktivní částice, atakující další biologicky důleţité molekuly a poškozující jejich funkci. 

Můţe docházet k poškození tkání, funkce různých důleţitých orgánů aţ s následkem smrti 

(Kolská, 2007). 

Stopové prvky mohou být přítomny ve vodě v základních formách: iontové, 

molekulové, koloidní a nerozpuštěné. Forma výskytu je rozhodující pro volbu způsobu 

odstraňování radionuklidů. 

Významným zdrojem radionuklidů v ţivotním prostředí je antropogenní činnost. 

Nejvýznamnějším zdrojem radioaktivního znečištění je radioaktivita z těţby a zpracování 
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uranových rud (Ţáček, 1998). Pro svou toxicitu představují v ţivotním prostředí velké 

riziko, protoţe se mohou šířit potravním řetězcem, a proto je nutné hledat způsoby, jak tuto 

kontaminaci co nejšetrněji z prostředí odstranit (www.ueb.cas.cz). 
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4. ZPŮSOB ŘEŠENÍ SEZ  

Při odstraňování starých ekologických zátěţí vzniklých před privatizací je zpravidla 

postupováno podle priorit, které stanovuje MŢP. Celý proces vypořádání ekologických 

závazků vzniklých při privatizaci se s ohledem na zákony a usnesení vlády odvíjí 

v následujících etapách a krocích. Uvedené jednotlivé kroky mohou být podle konkrétní 

situace slučovány, modifikovány, v ojedinělých případech i vypouštěny.  

a) Ekologický audit – posouzení existence staré ekologické zátěţe. Ekologický audit 

není hrazen z prostředků FNM ČR. 

b) Uzavření ekologické smlouvy mezi FNM ČR a nabyvatelem. FNM ČR neprodleně 

informuje MŢP o uzavření konkrétní ekologické smlouvy. 

Nabyvatel a FNM ČR postupují v celém procesu vypořádání ekologických závazků 

vzniklých při privatizaci v souladu s ekologickou smlouvou, rozhodnutím orgánu státní 

správy, včetně jeho správních lhůt, směrnicí FNM č.3/2004. Ostatní účastníci procesu 

odstraňování starých ekologických zátěţí se řídí rozhodnutím orgánu státní správy, včetně 

jeho správních lhůt a směrnicí FNM č.3/2004. 

4.1 Fáze sanačního průzkumu  

V rámci posouzení míry kontaminace a potřeby následné sanace kontaminovaného 

území - lze uvaţovat s následnými kroky sanačního procesu: 

- fáze průzkumná – efektivní získávání informací o zdroji kontaminantu a jeho povaze, o 

ohroţeném zeminovém či horninovém prostředí a o očekávaných interakcích kontaminantů 

se zeminovým či horninovým prostředím. 

- fáze definování potencionálního nebezpečí – definování rozsahu kontaminace, zda jiţ 

kontaminační mrak dosáhl zvodeň, pokud tak nenastalo, tak kdy k tomu dojde a jak váţné 

ohroţení můţe být. Lze vycházet jak z monitoringu na místě, tak z ocenění 

potencionálního nebezpečí pomocí numerického transportního procesu umoţňujícího 

stanovení očekávaného šíření kontaminace v čase a prostoru. 

- fáze rozhodovací – je nutné stanovit, zda jsou nápravná opatření nutná nebo stačí 

definování omezujících podmínek pro vyuţití dotčeného území, či je nutné přikročit 

k řešení. Přicházejí v úvahu dva základní principy: 
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1. kontaminovaná oblast bude izolována od širšího okolí 

2. bude zahájen proces dekontaminace zasaţené oblasti 

- fáze výběru nejefektivnější metody sanace – pro odizolování kontaminované oblasti jde o 

výběr různých typů svislých a horizontálních těsnících bariér. Pro dekontaminační metody 

je spektrum obzvlášť široké a zahrnuje sanaci: 

off site – kontaminovaná zemina je vytěţena a odvezena mimo lokalitu a tam uloţena na 

zabezpečenou skládku 

on site – na povrch se vyčerpá kontaminovaná podzemní voda a zde se vyčistí nebo se 

vytěţí kontaminovaná zemina a sníţí se míra kontaminace na akceptovatelnou úroveň 

s moţností následného vrácení na původní místo 

in-situ – kdy dochází k aplikaci sanační metody přímo v zeminovém prostředí bez nutnosti 

čerpání či těţby na povrch 

- fáze realizace sanačních opatření – zahrnuje vlastní realizaci vybrané sanační metody. 

Součástí realizace je i dokladování splnění vytčených cílů. Z tohoto pohledu se velká 

pozornost věnuje dozoru. Dozor můţe mít více poloh, dozor projektanta, investora i 

státního dozoru. 

- fáze post-realizační – zahrnuje především monitoring lokality a dokladující splnění 

vytyčených cílů i z dlouhodobého hlediska (Vaníček, 2002). 

Analýza rizika   

AR je obecně rozbor všech dosud provedených kroků týkajících se hodnocení a řízení 

rizika. Základní součástí AR je hodnocení rizika plynoucího z ekologické zátěţe a návrh 

cílových parametrů. AR znamená souhrnné vyhodnocení nebezpečí, které způsobí nebo 

můţe způsobit chemická zátěţ horninového prostředí, podzemní vody nebo stavebních 

konstrukcí, existence skládek škodlivých odpadů (tj. látek, jeţ svými chemickými, 

fyzikálními nebo biologickými vlastnostmi mohou při současném technickém stavu 

zabezpečení skládky ohrozit ţivotní prostředí) na zdraví obyvatel nebo na ekosystému. 

Toto nebezpečí představuje míru ekologických rizik ze zátěţe (Vaníček, 2002).  
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Ekologická rizika se vyhodnotí na základě průzkumu v AR nebo její aktualizaci 

postupem podle platného „Metodického pokynu MŢP ČR k zajištění procesu nápravy 

starých ekologických zátěţí – Postup zpracování analýzy rizika“ (dále jen Metodický 

pokyn MŢP). Stěţejní částí AR i její aktualizace je kvantitativní hodnocení zdravotních a 

ekologických rizik a výpočet cílových parametrů sanace, včetně diskuse vstupních 

parametrů výpočtů, a diskuse výsledků a návrhu způsobu prokázání dosaţení cílových 

parametrů sanace. S ohledem na cílové parametry sanace jsou kvantifikována nezbytná 

sanační opatření. 

Návrh podmínek zadání zakázky na realizaci průzkumu pro AR a vyhodnocení 

ekologických rizik v AR vypracuje nabyvatel (v případě zadání zakázky nad 2 mil Kč bez 

DPH tento návrh podmínek zpracuje do vzorů, které si vyţádá na Oddělení ekologické 

dokumentace FNM ČR) a zašle je spolu s ţádostí o zadání výše uvedené zakázky FNM 

ČR. 

S  vybraným dodavatelem uzavře FNM ČR smlouvu na zpracování AR. Podklady pro 

tuto smlouvu dodá FNM ČR dodavatel bezprostředně po obdrţení vyrozumění o 

rozhodnutí VV FNM ČR.  Kopii smlouvy FNM ČR postoupí nabyvateli a na písemné 

vyţádání MŢP téţ MŢP. Nabyvatel a MŢP se zavazují, ţe obchodní a technické informace 

z této smlouvy nezneuţije, tj. nepouţije pro jiné účely neţ pro plnění z této smlouvy a 

neposkytne třetím osobám bez písemného souhlasu dodavatele a FNM ČR (Směrnice FNM 

č.3/2004). 

Etapa AR  

a) Průzkum pro popis rozsahu ekologické zátěţe včetně posouzení rizikovosti staré 

ekologické zátěţe. Ve sloţitých případech je moţné zařadit do tohoto kroku téţ 

vypracování studie proveditelnosti sanace, která posoudí z technického a 

ekonomického hlediska různé varianty postupu sanace a pouţitých technologií. 

b) Oponentura závěrů AR a vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 

(zpravidla příslušný OI ČIŢP) o uloţení opatření vedoucích k nápravě starých 

ekologických zátěţí vzniklých před privatizací (Směrnice FNM č.3/2004). 
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Etapa přípravy sanace 

a) Předsanační doprůzkum a vypracování projektové dokumentace sanačního zásahu 

včetně závazného výkazu výměr nebo osnovy poloţkového ceníku (v souladu 

s charakterem zakázky) – upřesnění informací o staré ekologické zátěţi a podrobné 

zpracování jedné varianty sanačního zákroku. V odůvodněných případech můţe být 

součástí této etapy téţ pilotní ověření nejvhodnějších sanačních technologií.  

b) Oponentura projektové dokumentace sanačního zákroku. 

  

Etapa realizace sanace 

a) Realizace sanace, v průběhu realizace je prováděn sanační (provozní) monitoring. 

b) AAR – popis a vyhodnocení účinnosti dosud provedeného sanačního zásahu a 

vyhodnocení a kvantifikace ekologických rizik plynoucích z ekologické zátěţe, 

která nebyla z technických, či jiných důvodů sanována. 

c) Postsanační monitoring – sledování dosaţení limitů předepsaných v rozhodnutí 

orgánu státní správy po ukončení sanačního zásahu. 

d) Ukončení nápravných opatření. 

4.2 Průzkum 

Průzkumná fáze musí v principu podat dostatečné informace jak o zemním prostředí, 

tak o kontaminantu, o moţných interakcích i o míře kontaminace celého území. Pro 

posuzování ekologické zátěţe lze moţno průzkumnou fázi rozdělit do dvou základních 

částí: 

a) předběţný průzkum -  vycházející z dosud dostupných informací 

b) vlastní průzkum – který se opírá jiţ o výsledky vlastní průzkumné aktivity 

Předběţný průzkum 

V souladu s analýzou rizika se prakticky jedná o údaje o území. Vychází se 

především z mapových podkladů a o další informační základy: 
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1) Geologická mapa 

2) Inţenýrsko-geologická mapa 

3) Hydrologická mapa 

4) Mapa loţisek nerostných surovin 

5) Mapa geochemické reaktivity hornin 

6) Mapa půdně interpretační 

7) Mapa půdní 

8) Mapa geochemie povrchových vod 

9) Mapa geofyzikálních indikací a interpretací 

10) Mapa geofaktorů – střety zájmů 

11) Mapa geofaktorů – významné krajinné jevy 

12) Mapa chráněných území 

 Významným pomocníkem při průzkumu zaměřeném na kontaminanty je znalost 

všech aktivit na území. Kde byly umístěny starší zásobníky pohonných hmot, různá 

překladiště, hlavně kapalných látek. Cesty různých produktovodů, včetně míst s moţností 

potencionálního úniku. Umístění čistíren různého typu. Zda bylo území dotčené vojenskou 

činností. Jaký produkt se skladoval či vyráběl v dané továrně. Jaká těţba probíhala na 

tomto území.  

 Pochůzkou na místě spolu s mapovými a dalšími údaji o původním prostředí se 

můţe vytipovat směr šíření kontaminace, nejbliţší místa, která mohou být ohroţena a 

z kterých lze získat a odebrat první vzorky a další rozbory (Vaníček, 1998). 

 Vrtný průzkum 

Vrtné práce, tvoří základ průzkumných prací. V poslední době se upřednostňují 

metody na principu penetrace a geofyzikální metody. Lze je v principu řadit do dvou 

skupin: 

-rotační 

-rotační jádrové 
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Rotační vrtání jádrové umoţňuje získat plynulý neporušený vzorek horniny - vrtné jádro- 

pro stanovení hydraulických, deformačních i pevnostních charakteristik. Vrtné jádro se 

získává rozrušováním úzkého mezikruţí horniny v počvě vrtu pomocí vrtné korunky. Při 

vrtání se většinou pouţívá vodní výplach pro chlazení korunky i pro usnadnění vynášení 

materiálu na povrch. V případě podzemní vody, zejména u propustnějších materiálů je 

třeba volit zapaţení nebo nějaký druh výplachu pro zajištění stability stěn vrtu (Schejbal, 

2003). 

4.3 Transport kontaminantů 

 Transport kontaminantů je široký komplex zejména fyzikálně-chemických jevů, 

který popisuje pohyb znečišťujících látek od zdroje do okolního prostředí. Okolním 

prostředím můţe být zemina či hornina, ať jiţ ve stavu nasyceném či nenasyceném. 

Transport kontaminantů a jeho modelování  nám umoţňuje dopředu stanovit moţná rizika 

ekologických zátěţí a zároveň tím i lépe navrhnout monitorovací systémy v jejich okolí. 

Další uplatnění transportu kontaminantů u jiţ nastalých ekologických zátěţí je moţnost 

vyhodnotit co nejefektivnější postup sanace této ekologické zátěţe a tím minimalizovat její 

vliv na okolní ţivotní prostředí. 

 Jak jiţ bylo řečeno, tyto procesy jsou jak fyzikální tak i chemické. Mezi procesy 

fyzikální zařazujeme advekci, difuzi a disperzi. Mezi procesy chemické řadíme sorpci a 

rozklad materiálu, kterými lze relativně jednoduše popsat velké mnoţství chemických 

reakcí, které při procesu šíření kontaminantů v zeminách probíhají (Vaníček, 2002). 

Advekce 

 Transport advekcí představuje, jak jiţ bylo uvedeno, pohyb kontaminantů například 

spolu s podzemní vodou, kde lineární rychlost průsaku této podzemní vody prostorem pórů 

je definována vztahem: 

 

  
 

   
 

kde     Q.........průtoková rychlost (m
3
/s) 

            n.........efektivní porozita 
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            A.........plocha průřezu (m
2
) 

Výše definovaný vztah umoţňující výpočet lineární rychlosti proudění podzemní 

vody v zásadě stanoví, ţe při zmenšující se porozitě horninového materiálu se při 

konstantním tlakovém (hydraulickém) spádu lineární rychlost proudění zvyšuje. Jiţ při 

prvním bliţším pohledu je ovšem zřejmé, ţe platnost tohoto vztahu bude silně omezena 

dalšími podmínkami, které tato jednoduchá rovnice nebere v úvahu (Kubal, Burkhard,  

Březina, 2001).  

Difuze 

 Limitujícím transportním mechanismem ovlivňujícím ve většině horninových 

prostředí pohyb kontaminujících látek je mechanismus difuze. Difuze je v těchto případech 

mechanismem určujícím rychlost šíření kontaminantu, stejně jako rychlost odstraňování 

kontaminantu při prováděném sanačním zásahu. Difuze je mechanismus, kterým se částice 

pohybují z oblasti o větší koncentraci do oblasti o niţší koncentraci. Dochází k ní ve všech 

skupenstvích hmoty (Kubal, Burkhard, Březina, 2001). 

Disperze 

 Disperze je proces, při němţ je kontaminant šířen prostřednictvím tzv. mixování ve 

vodním proudu díky jeho nehomogenitě (Vaníček, 2002). Podzemní voda se pohybuje při 

rychlostech, které obecně jsou jak větší, tak i menší neţ průměrná lineární rychlost. Příčiny 

tohoto jevu jsou v zásadě tři: 

1. Voda pohybující se v pórech vykazuje vyšší rychlost uprostřed póru neţli na jeho okraji. 

2. Některé částice vody musí na překonání stejné lineární vzdálenosti urazit delší dráhu. 

3. Některé póry jsou větší neţ ostatní, coţ umoţňuje dosaţení vyšší rychlosti. 

Pokud by se veškerá podzemní voda obsahující kontaminant pohybovala stejnou 

rychlostí, potom by na čele pohybující se podzemní vody vzniklo ostré rozhraní mezi 

kontaminovanou a nekontaminovanou vodou (viz.obrázek č.2). V důsledku nestejnorodých 

rychlostí dochází podél dráhy proudění k míchání, které je označováno jako "mechanická 

disperze". Důsledkem mechanické disperze je naředění kontaminantu v čelní části 

kontaminačního mraku. Míchání, ke kterému dochází podél kontaminačního mraku, se 
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označuje jako podélná disperze, promíchávání napříč kontaminačním mrakem je 

označováno jako příčná disperze.  

 

 

 

Obrázek č. 2: Pohyb kontaminované podzemní vody (www.vscht.cz) 

 

Sorpce 

 Sorpce je vratný proces, při kterém je kontaminant vyjmut (absorpce) nebo do 

řešení vloţen (desorpce) na základě koncentrace kontaminantu v roztoku. Procesy sorpce 

zpomalují celkovou rychlost šíření kontaminantů v zeminách, zejména jílovitých. K sorpci 

dochází pouze u tzv. reaktivních kontaminantů, jako jsou sodík či draslík. Mezi 

konzervativní kontaminanty, u nichţ k sorpci prakticky nedochází, řadíme např. chlór – 

chloridové ionty (Kubal, Burkhard, Březina, 2001). 

 Adsorpční reakce jsou procesy, při nichţ se chemikálie v roztoku váţí na povrch 

částic zeminy na základě vzájemného fyzikálně-chemického působení mezi chemikáliemi 

a zeminou. 

http://www.vscht.cz/uchop/CDmartin/5-fyzikalnechem/5-1big.gif
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 Fyzikální adsorpce vzniká v místech, kde mají částice zeminy nenasycené náboje a 

dochází k nasycení těchto vazeb z kontaminantů ve výluhu. 

 Chemická adsorpce je charakterizována nedostatečným potenciálem ve vnitřních 

Helmholtzových vrstvách prostřednictvím kovalentních vazeb. Tyto mechanismy zahrnují 

například vysráţení těţkých kovů (Pitter, 2009). 

4.4 Dekontaminační technologie 

 Před samotným popisem jednotlivých technologií, je třeba zváţit moţnost vyuţití 

přirozené vlastnosti regenerace zeminy. Proto je především v posledních pár letech tato 

přirozená schopnost velmi sledována, neboť tento způsob můţe v celém (velmi cenově 

náročném procesu) napomoci vyřešit hodně problémů (Vaníček, 2002). 

 Průzkum kontaminovaných míst ukázal, ţe proces přirozené degradace můţe často, 

avšak ne vţdy, redukovat koncentraci kontaminantů aţ k akceptovatelné úrovni bez lidské 

intervence. Přirozeně se tak vyskytující procesy zahrnují disperzi, ředění, adsorpci 

k půdním částicím, vyprchání a chemickou či biologickou stabilizaci nebo destrukci 

kontaminantů (biodegradaci). Ve většině případů je biodegradace nejdůleţitějším 

procesem. Anorganické sloţky, jako jsou těţké kovy, mohou být tlumeny, avšak ne 

degradovány (Vaníček, 2002). 

Procesy posuzované podle stupně technologického vývoje  

I. Technologie ověřené a pouţívané  

Tuto skupinu technologií tvoří postupy, které jsou zavedené a dlouhodobě pouţívané. 

Jedná se o technologie, u kterých je podrobně znám nejen technologický postup a účinnost, 

ale také případné nedostatky a omezení. Při úvahách a jejich případném pouţití je moţné 

opřít se o mnoţství referencí, přičemţ kaţdý z těchto postupů je zpravidla nabízen řadou 

firem. V České republice můţeme mezi ověřené technologie zařadit zejména sanační 

čerpání, venting, bioremediaci, solidifikaci.  

II. Technologie ve fázi provozního nebo poloprovozního ověřování  

Do této skupiny patří sice známé, ale zatím prakticky neodzkoušené technologie. U těchto 

postupů nejsou dosud dostatečně známy jejich výhody a nevýhody za konkrétních 
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podmínek, ani nejsou k dispozici údaje o jejich účinnosti. Tato skupina technologií je 

poměrně četná a můţeme do ní zařadit i modifikace některých zavedených postupů - 

například intenzifikaci ventingu různými formami ohřevu zeminy.  

III. Technologie vyvíjené  

Za vyvíjené technologie povaţujeme postupy, se kterými dosud nejsou ţádné praktické 

zkušenosti. Jedná se o postupy, které by na kontaminovaných lokalitách neměly být 

aplikovány a u kterých by nejprve mělo proběhnout poloprovozní a provozní ověření. Ve 

výjimečných případech jsou aplikace takových postupů odůvodnitelné na konkrétní 

lokalitě pouze v případě, kdy veškeré ověřené technologie jsou v daných podmínkách 

neúčinné. Riziko selhání je v takovém případě značné a při neopatrnosti během aplikací by 

mohlo dokonce dojít k zhoršení stavu kontaminace (Kubal, Burkhard, Březina, 2001). 

Technologie pro zeminy, sedimenty a kaly 

V následující kapitole jsou popsány technologie, pouţívané k dekontaminacím v 

České republice. Pozornost je věnována ventingu - běţně pouţívané technologii spočívající 

v odsávání vzduchu z kontaminované zeminy nebo horninového materiálu. Další popsaná 

technologie je sanační čerpání, kdy se kontaminovaná voda ze zeminy odčerpává a 

následně čistí. Působením mikroorganismů (rostlin i ţivočichů) při dekontaminaci zemin 

se zabývají metody bioremediační a mezi které zahrnujeme například kompostování a 

podobné zemědělské metody. Dosud poměrně málo vyuţívaná metoda dekontaminace 

zemin je promývání (praní) zemin, kdy tento postup spočívá v převedení kontaminantu ze 

zeminy (pevné fáze) do kapaliny - vodné fáze (Kubal, Burkhard, Březina, 2001). 

  Venting 

  Venting (soil venting, soil vapour extraction, ventování, řízené odvětrávání 

nesaturované zóny) je široce pouţívaná sanační technologie zaloţená na odsávání vzduchu 

z kontaminované zeminy nebo horninového materiálu. V České republice je venting 

součástí běţné komerční nabídky většiny sanačních společností. Tato technologie je 

vhodná pro odstraňování těkavých a některých semitěkavých látek z nesaturované zóny. 

Princip ventingu spočívá v odstranění těkavých organických látek z horninového prostředí 

odsáváním půdního vzduchu z vhodně instalovaných a konstruovaných extrakčních vrtů. 
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Odsátý vzduch je veden do vlastního dekontaminačního zařízení, ve kterém dojde k 

zachycení a / nebo destrukci obsaţených těkavých látek (www.dekonta.cz). 

 Pouţitelnost ventingu primárně závisí na charakteristikách zeminy (propustnost 

vzduchu, porozita, textura, obsah vody, homogenita) a na charakteristikách kontaminantu 

(Henryho konstanta, tlak nasycených par, rozpustnost ve vodě, sorpční a rozdělovací 

konstanty). Sanace ventingem můţe být provedena způsobem in-situ nebo ex-situ. 

Modifikacemi ventingu jsou potom technologie označované jako bioventing a air-sparging 

(M. Kubal, J. Burkhard, M. Březina, 2001). 

Venting in-situ 

In-situ venting (viz obrázek č. 3) je nejčastějším uspořádáním této sanační techniky. 

Na kontaminované lokalitě se vyhloubí systém vertikálních (méně často horizontálních - 

při mělké kontaminaci) odsávacích vrtů, ze kterých je odčerpáván vzduch více či méně 

nasycený kontaminujícími látkami. Odtaţený vzduch je na povrchu čištěn tak, aby jeho 

následné vypouštění do atmosféry bylo v souladu s příslušnými limity. Běţnými způsoby 

čištění jsou sorpce na aktivním uhlí (při nízkém obsahu kontaminantů) a katalytické 

spalování (při vysokém obsahu kontaminantů). Vzduch odváděný z vrtů přichází nejprve 

do mechanického odlučovače vlhkosti, jehoţ úkolem je ochránit sorpční materiál před 

zvlhčením nebo zamezit vstupu vlhkosti do spalovací komory. Za odlučovačem vlhkosti 

bývá někdy umístěn tepelný výměník, jehoţ úkolem je zabránit provozním problémům, 

které by mohly vyplývat z nízkých teplot. Poté je vzduch přiváděn do kolony s aktivním 

uhlím (případně jiným sorbentem), nebo je katalyticky spalován. V případě aktivního uhlí 

je na výstupu z kolony periodicky sledována kvalita vyčištěného vzduchu, a tím i 

funkčnost sorbentu. Základní výhodou oproti ex-situ uspořádání je moţnost sanace bez 

finančně náročného vytěţení a transportu kontaminovaného materiálu. Základní 

nevýhodou ve srovnání s ex-situ uspořádáním je podstatně horší moţnost kontroly celého 

procesu a praktické vyloučení případné předúpravy kontaminovaného materiálu (Kubal, 

Burkhard, Březina, 2001). 

http://www.dekonta.cz/
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Obrázek č. 3: Venting in-situ (www.vscht.cz) 

 

Venting ex-situ 

Ex-situ venting je technologie rovněţ vyvinutá do provozního měřítka, i kdyţ její 

pouţití není v České republice tak časté jako u ventingu v in-situ variantě. Při ex-situ 

ventingu je vytěţená zemina umístěna na nadzemní síť potrubí napojeného na čerpadla, 

kterými je odsáván vzduch, přičemţ mechanismus sanace je obdobný jako u in-situ 

uspořádání. Vlastní sanace je obvykle prováděna na zabezpečené ploše. Součástí sanačního 

systému je rovněţ zařízení pro čištění odsávaného vzduchu. Předností ex situ uspořádání 

před in-situ provedením této technologie je zejména to, ţe při odtěţení se vytváří nová 

poréznější struktura zeminy, proces není omezován přítomností podzemní vody, umoţňuje 

odběr průsaků a celý sanační proces ošetření probíhá lépe kontrolovatelným a snadno 

monitorovatelným způsobem (Kubal, Burkhard, Březina, 2001). 

http://www.vscht.cz/uchop/CDmartin/8-nejcasteji/8-1-1big.gif
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 Air-sparging 

Technika air-spargingu se pouţívá pro odstraňování těkavých nebo semitěkavých 

kontaminantů ze saturované i nesaturované zóny (viz obrázek č.4). Princip této techniky 

spočívá ve vhánění vzduchu pod hladinu podzemní vody, stripování kontaminantů do 

nesaturované zóny a jejich následnému odvádění prostřednictvím odsávacích vrtů. 

Obvyklý systém ventovacích vrtů je tedy v tomto případě doplněn o určitý počet vrtů 

vtlačovacích. Zpracování odváděného vzduchu na povrchu je potom v zásadě stejné jako u 

klasického ventilu (www.epa.gov). 

 

Obrázek č.4: Air-sparging. (clw.csiro.au) 

 

Sanační čerpání  

Sanační čerpání, spočívá v odčerpávání kapaliny - vody - obsahující rozpuštěné 

kontaminanty primárně přítomné v znečištěné pevné látce - zemině, resp. hornině. Termín 

"sanační čerpání" je pouţíván pro označení skupiny in-situ sanačních technik, jejichţ 

společným rysem je odčerpávání kontaminované podzemní vody na povrch, kde probíhá 

její následné čištění. Přesné a jednoznačné vymezení tohoto pojmu je v současné době 

poměrně obtíţné, vzhledem k rychlému rozvoji dané oblasti techniky a nesystematickému 

přejímání či vytváření nových odborných termínů (Kubal, Burkhard, Březina, 2001). 
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O sanačním čerpání hovoříme zpravidla tehdy, je-li kontaminant v podzemní vodě 

jiţ přítomný v takové koncentraci, aby odčerpáváním vody docházelo k významnému 

sniţování jeho celkového mnoţství. Je-li kontaminant silně vázán na zeminu nebo 

horninové prostředí a pro jeho převedení do podzemní vody je zapotřebí jej z této tuhé 

matrice nejprve uvolnit, je sanační technika zpravidla označována v závislosti na tomto 

způsobu uvolnění. Typickým sanačním čerpáním je tedy odstraňování volného produktu 

(například vrstvy ropných uhlovodíků z hladiny podzemní vody) nebo odčerpávání 

podzemní vody obsahující vysoké koncentrace chlorovaných uhlovodíků. Je-li naopak 

málo rozpustný organický kontaminant nejprve s pomocí detergentu převeden do roztoku a 

potom odčerpáván na povrch k biologickému odbourávání, o sanační čerpání se nejedná 

(Kubal, Burkhard, Březina, 2001). 

Bioremediace 

Bioremediace je variantou biodegradace. Proces biodegradace se týká všech 

přirozených procesů, které jsou uskutečňovány bakteriemi a jinými mikroorganizmy či 

vyššími organismy, které vedou k destrukci organických molekul. Proces bioremediace 

spočívá v akceleraci těchto přirozených biodegradačních procesů nebo v přísně cílené 

biodegradaci. Procesy  bioremediace sniţují rizika neţádoucí přirozené transformace 

kontaminujících látek a rizika perzistence neznámých transformačních produktů v 

prostředí. Bioremediace je tedy biodegradační metodou, která vede k ozdravení 

kontaminovaného prostředí. Bioremediace můţe být na základě znalostí podmínek 

prostředí, jeho mikrobiálního osídlení a charakteru znečištění uskutečňována dvěma 

základními metodami: 

a) fertilizace 

Je bioremediační metoda, která spočívá v akceleraci jiţ probíhajících pomalých 

biodegradačních procesů, uskutečňovaných přirozeně se vyskytující mikroflórou. 

Nejčastěji spočívá ve stimulaci růstu vhodných degradátorů přídavkem zdrojů dusíku a 

fosforu, popř. růstových faktorů či induktorů specifických enzymů. 

b) seeding 
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Spočívá v obohacení kontaminovaného prostředí degradátory se známým 

katabolickým potenciálem. Spolu s těmito mikroorganizmy mohou, ale nemusí být 

aplikovány i potřebné ţiviny a růstové faktory. Bioremediace uskutečňovaná metodou 

seeding je prováděna nejčastěji s mikroorganizmy izolovanými z přirozeného prostředí. 

V procesu bioremediace - seeding zatím nejsou vyuţívány geneticky modifikované 

mikroorganizmy, i kdyţ v laboratorních podmínkách jsou tyto mikroorganizmy 

konstruovány a vyuţívány pro studium degradačních procesů a konstrukci degradačních 

drah (Horáková, 2006). 

Promývání (praní) zemin  

Promývání (nebo praní) zemin náleţí k sanačním technologiím, které jiţ byly 

dotaţeny do fáze komerčního pouţití, ale četnost jejich aplikace není tak velká jako u 

technologií popsaných výše. V České republice se tato technologie zatím pouţívá 

minimálně. Princip tohoto postupu spočívá v převedení kontaminantu z tuhé fáze (zeminy, 

horninového materiálu) do vodné fáze, do které jsou někdy pro zvýšení účinnosti 

přidávány chemikálie.  

In-situ promývání 

Při in - situ uspořádání je extrahující vodná fáze (vsakována) vtlačována přímo do 

kontaminovaného horninového prostředí prostřednictvím zasakovacího systému nebo 

vtlačovacích vrtů a následně je odváděna prostřednictvím čerpacích vrtů. Nejčastěji 

pouţívaným extrakčním činidlem je voda, která můţe obsahovat chemické látky 

usnadňující přechod kontaminantu do kapalné fáze. 

Ex-situ praní 

Proces ex-situ praní zahrnuje následující hlavní kroky: 

-vytěţení a předúpravu kontaminované zeminy   

-vlastní praní zeminy a extrakci kontaminantů (prováděné za intenzivního míchání)   

- separaci fází (například usazením)   

-dalším zpracováním vyprané zeminy   
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-čištění oddělené kapalné fáze  

Účinnost celého procesu zásadním způsobem ovlivňuje předúprava zeminy a 

podmínky praní, přičemţ je moţné vycházet z dostupných zkušeností z oblasti extrakčního 

zpracování rud a chemického průmyslu. Při aplikaci ex-situ praní zeminy lze v zásadě 

dosáhnout velmi vysokých výsledných účinností procesu, ovšem zpravidla s vynaloţením 

značných nákladů a málokdy pouze v jednom stupni praní (Kubal, Burkhard, Březina, 

2001). 

4.5 Stav řešení SEZ v Moravskoslezském kraji 

 Moravskoslezský kraj se nachází na severovýchodním území České republiky, 

sousedí se Zlínským a Olomouckým krajem v rámci celorepublikového uspořádání, s 

polským Slezským a Opolským vojvodstvím a se slovenským Ţilinským krajem. V 

Moravskoslezském kraji hospodaří v současné době ekologickým způsobem několik 

desítek právnických a fyzických osob s oprávněním k podnikání a řada z nich prochází 

reţimem přechodného období. Ekologický způsob hospodaření je v kraji provozován na 

více neţ 11 % výměry zemědělské půdy. 

 Staré ekologické zátěţe lze povaţovat za jedny z nejnebezpečnějších činitelů pro 

kontaminaci sloţek ţivotního prostředí. Mezi staré ekologické zátěţe řadíme především 

uzavřené, technicky nevyhovující skládky odpadů, které vznikly v minulosti nebo byly 

provozovány na základě zvláštních podmínek, a tzv. staré ekologické zátěţe, váţící se k 

procesu privatizace, zejména průmyslových podniků. V případě starých, jiţ 

neprovozovaných skládek je největším problémem jejich rekultivace a zabezpečení, 

přičemţ v převáţné míře provozovateli těchto skládek byly obce, které nemají dostatek 

finančních prostředků na uvedené činnosti. Příprava a realizace sanací starých 

ekologických zátěţí, které byly způsobeny dřívější činností, je svým rozsahem a 

významem v Moravskoslezském kraji dominantní v rámci celé ČR (www.cenia.cz). 

Řešení revitalizace Moravskoslezského kraje  

Vláda ČR přijala v rámci svého usnesení č. 592 z 12. června 2002 návrhy prioritních 

skupin projektů a způsob čerpání finančních prostředků k řešení revitalizace 

Moravskoslezského kraje, zejména na posílení řešení důsledků ekologických zátěţí 

vzniklých před účinností novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného 

http://www.cenia.cz/
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bohatství (horní zákon), v roce 1993 a důsledků restrukturalizace hutnictví. Odsouhlasila 

záměr, postupně vyčlenit částku 20 mld. Kč z privatizačních výnosů v období 5 let (s první 

tranší ve výši 4 mld. Kč) na účast státu na nákladech odstraňování ekologických škod 

vzniklých před privatizací těţebních společností, v souvislosti s restrukturalizací hutnictví 

a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje (http://www.mfcr.cz). 

Ekologické zátěţe 

OSTRAVA - Hayes Lemmerz   

Sanace podzemní vody 

Realizace sanace podzemní vody kontaminované ropnými látkami v areálu závodu na 

výrobu automobilových kol. Aplikace technologie „pump and treat“ s vyuţitím vlastní 

technologie a čerpání z vybudovaného podzemního drénu pod povrchem podlah  podniku 

za současného dílčího začerpávání vody infiltračními drény. 

BÍLOVEC - Severomoravská plynárenská, a.s.  

Sanace saturované zóny   

Sanace podzemních vod a dekontaminace podzemních vod lokality, bývalého 

výrobního závodu plynáren. Sanace saturované zóny po odtěţení  kontaminovaných 

materiálů a odpadů z jímek a produktovodů a odpadové hospodářství. Vybudování 

dekontaminačního systému podzemní vody tvořeného zasakovacími drény a čerpacími 

vrty. Zahájení sanace podzemních vod systémem „pump and treat“ s aplikací 

technologického zařízení pro očišťování a dekontaminaci podzemních vod 

kontaminovaných BTEX, PAU, kyanidy, fenoly a amonnými ionty. 

BRUNTÁL - AlfaPlastik - sanace  

Sanace podzemní vody v areálu podniku Alfa Plastik. 

Sanace zemin a podzemní vody kontaminovaných ropnými látkami a chrómem.  

OSTRAVA – Slezskoostravský hrad – kontaminace 2008 - 2009 

Ověření rozsahu staré ekologické zátěţe (PAU, NEL, TK, kyanidy) s následným 

návrhem sanačních prací - rešerše archivních dat, dohled nad vrtnými pracemi, vzorkování 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fnm_smluvni_garance_20823.html
http://www.g-consult.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=67%3Aalfaplastik-sanace&catid=11&Itemid=71&lang=cs
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zemin a vod, prvotní dokumentace, interpretace technických dat, vypracování závěrečné 

zprávy. 

MOŠNOV – sanace produktovodů PTS  

Sanace podzemní vody a zemin v areálu PTS (podzemní těsnící stěna) – bývalý 

vojenský sklad leteckého petroleje. Odstranění oleje a  leteckého petroleje. 

FRÝDEK-MÍSTEK - Severomoravská plynárenská, a.s. 

Sanace nesaturované zóny 

Sanace zemin a podzemních vod a celkové dekontaminace lokality, bývalého 

výrobního závodu plynáren. Sanace zahrnující logistiku odtěţení kontaminovaných 

materiálů a odpadů z jímek a produktovodů, statické zajištění staveb a výkopů pro těţbu, 

odpadové hospodářství. Kontaminace podzemních zemin produkty zplyňování černého 

uhlí za vzniku vedlejších produktů - PAU, BTEX, fenoly, kyanidy, amonné ionty.  

ČESKÝ TĚŠÍN - Severomoravská plynárenská, a.s. 

Sanace nesaturované zóny 

Sanace zemin a podzemních vod a celkové dekontaminace lokality, bývalého 

výrobního závodu plynáren. Sanace zahrnující projektování a logistiku odtěţení 

kontaminovaných materiálů a odpadů z jímek a produktovodů a odpadové hospodářství 

(www.gconsult.cz). 

LAGUNA OSTRAMO 

Odstranění staré ekologické zátěţe vzniklé po dlouholetém provozování zařízení 

rafinace minerálních olejů, včetně skládky odpadů v lagunách Ostramo, a s ní související 

kontaminace zemin a podzemních vod. Součástí je i maximální moţné materiálové vyuţití 

odtěţovaných odpadů z lagun, následně upravených na výrobek, který se jako palivo 

vyuţije v cementárnách a teplárnách. Zeminy po termické a biodegradační úpravě se 

zpětně vyuţijí k asanačnímu zásypu lagun (viz tabulkač.1). (http://iszp.kr-

moravskoslezsky.cz).  

 

http://www.gconsult.cz/
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Tabulka č. 1 Objemy a celkové hmotnosti předpokládané ke zpracování v zařízení ITD z jednotlivých lagun 

(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz) 

Laguna Kontaminovaná zemina do obsahu 45 % hmot. NEL 

 Objem [m
3
] Hmotnost [t] 

R0 128 824 203 992 

R1 88 333 137 602 

R2 21 446 32 888 

R3 77 588 100 449 

Celkem 316 191 474 931 

 

Další SEZ v různé fázi řešení: 

Tabulka č .2 Přehled SEZ v Moravskoslezském kraji (převzato a upraveno z CIZP) 

Subjekt Město Poznámka Současný stav 

Balakom, a.s. Opava 

sanace nesaturované 

zóny, podz.vody a 

skládky Březinka 

ukončeno, před 

projednáním 

závěrečného 

protokolu ČIŢP 

KOMAS, spol. s.r.o. Opava 
sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 

v roce 2010  

IV.kvartál  

zahájena 

komplexní sanace 

Galena, a.s. Opava 
sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 

pokračuje omezená 

sanace v 

přechodném 

období 

OKD, a.s. Ostrava 
sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 

ukončeno, před 

projednáním 

závěrečného 

protokolu ČIŢP 

SIEMENS 

elektromotory 
Frenštát pod Radhoštěm 

sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 
sanace ukončena 

OKD, a.s. Ostrava 
ochranné čerpání 

pozemní vody 

probíhá čerpání, 

monitoring, 

aktualizace AR 

HARD Jeseník Jeseník sanace skládky 
splněno, akce 

ukončena  

Alfa Plastik, a.s. Bruntál 
sanace NEL-

nesaturovaná zóna 
splněno 

Benzina, s.p. 

Šenov, 

F-Místek, Ostravice, 

Sviadnov,Jablunkov 

sanace NEL v rámci 

rekonstrukce 

 

Splněno 
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Subjekt Město Poznámka Současný stav 

Benzina, s.p. Bílovec 
sanace NEL v rámci 

rekonstrukce 
splněno 

Benzina, s.p. Havířov-Bludovice 
sanace NEL v rámci 

rekonstrukce 
splněno 

Benzina, s.p. 
Velká Polom, Budišov, 

Vítkov, Kobeřice 

sanace NEL v rámci 

rekonstrukce 
splněno 

Benzina, s.p. Ostrava 
sanace NEL v rámci 

rekonstrukce 
splněno 

Benzina, a.s. Frýdlant nad Ostravicí 
sanace nesaturované 

zóny 

splněno, akce 

ukončena  

NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava 
sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 
ukončeno 

Severomoravská 

plynárenská, a.s. 
Český Těšín 

sanace nesaturované 

zóny 
splněno 

Severomoravská 

plynárenská, a.s. 
Bílovec 

sanace nesaturované 

zóny 
splněno 

Severomoravská 

plynárenská, a.s. 
Frýdek - Místek 

sanace nesaturované 

zóny 
splněno 

Severomoravská 

plynárenská, a.s. 
Havířov 

sanace nesaturované 

zóny 
splněno 

Severomoravská 

energetika, a.s. 
Ostrava 

sanace nesaturované 

zóny, monitoring 

podzemní vody 

splněno 

AUTOPAL s.r.o. Nový Jičín 
sanace podz.vody+ 

monitoring 

vysanována 3 

ohniska, u 2 práce 

pokračují, u 3 

postsanační 

monitoring 

AUTOPAL s.r.o. Rychvald 
sanace nesaturované 

zóny 

probíhá sanace 

podz.vody nad 

rámec rozhodnutí, 

v r. 2005 draft 

AAR 

Severomoravská 

plynárenská, a.s.  

sanace potrubí, 

zeminy 

neplní se, 

zpracován projekt, 

čeká se 

superzakázku 

Válcovny plechu, a.s. Frýdek-Místek 
sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 
plní se 

VÍTKOVICE, a.s. Ostrava 
sanace nesaturované 

zóny, monitoring 
splněno 

Benzina, a.s. Bohumín 
sanace nesaturované 

zóny a volné fáze 

částečná sanace, 

čeká se 

superzakázku 

MORA MORAVIA, 

a.s. 
Dvorce 

sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 
plní se 

ETA, a.s. Jablunkov 
sanace podzemní 

vody ClU 

sanuje se mimo 

reţim SEZ 
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Subjekt Město Poznámka Současný stav 

Třinecké ţelezárny Třinec 

sanace horninového 

prostředí a podzemní 

vody v oblasti A 

(nová koksovna) a 

oblasti B (bývalá 

koksovna) 

plní se 

Třinecké ţelezárny Třinec 

sanace horninového 

prostředí a podzemní 

vody v oblasti mimo 

koksovny 

plní se 

Benzina, a.s. Odry 
sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 

splněno, akce 

ukončena  

Alfa Plastik, a.s. Bruntál 
sanace podzemní 

vody - NEL,Cr 
sanace probíhá 

KAVOZ a.s. Karviná zamezení migrace 
monitoruje se 

mimo reţim SEZ 

Severomoravská 

plynárenská, a.s. 
Bílovec 

sanace podzemní 

vody 

sanace dokončena, 

začne postsanační 

monitoring 

VÍTKOVICE, a.s. Ostrava 
sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 

čeká se na 

superzakázku 

BOCHEMIE a.s. Bohumín 

monitoring podzemní 

vody zamezení 

migrace 

monitoruje se v 

reţimu Bochemie 

mimo reţim SEZ 

Severomoravská 

energetika, a.s. 
Opava doprůzkum, AAR ukončeno 

Severomoravská 

energetika, a.s. 
Krnov 

monitoring podzemní 

vody 
plní se 

Severomoravská 

energetika, a.s. 
Ostrava doprůzkum, AR splněno 

ISPAT NOVÁ HUŤ, 

a.s. 
Ostrava 

sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 

čeká se na 

superzakázku 

JAKL Karviná a.s. Karviná 
monitoring podzemní 

vody 

monitoruje se 

mimo reţim SEZ 

VÍTKOVICE, a.s. Ostrava 
sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 

čeká se na 

superzakázku 

BorsodChem MCHZ, 

s.r.o. 
Ostrava 

sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 
plní se 

VVT-VÍTKOVICE 

VÁLCOVNA 

TRUB, a.s. 

Ostrava 
sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 
plní se 

MSA, a.s. Dolní Benešov 

sanace horninového 

prostředí a podzemní 

vody 

čeká se na 

superzakázku 

Visteon - Autopal, 

s.r.o. 
Rychvald 

monitoring podzemní 

vody 
plní se 

Saft Ferak a.s. Raškovice 
monitoring podzemní 

vody 

čeká se na 

superzakázku 
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Subjekt Město Poznámka Současný stav 

ČEZ Správa majetku, 

s.r.o. Ostrava 
Ostrava 

sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 
plní se 

BENZINA, s.r.o. Frýdek-Místek 
monitoring podzemní 

vody 

čeká se na 

superzakázku 

KOMAS, spol. s r.o. Opava 
sanace podzemní 

vody 
plní se 

Visteon – Autopal 

Services s.r.o. 
Nový Jičín 

monitoring podzemní 

vody 

čeká se na 

superzakázku 

TATRA, a.s. Kopřivnice 
sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 

čeká se na 

superzakázku 

BENZINA, s.r.o. Havířov 
sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 

čeká se na 

superzakázku 

TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRNY, a.s. 
Třinec 

sanace nesaturované 

zóny a podz.vody 
plní se 
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5. ZÁVĚR 

 Ochrana ţivotního prostředí je elementárním cílem kaţdého vyspělého státu světa. 

Význam kvality ţivotního prostředí pro kvalitu ţivota a udrţitelný rozvoj země zasahuje 

do nejrůznějších oblastí lidského a sociálně ekonomického ţivota země, čímţ svým 

významem a rozsahem přesahuje celou řadu jiných cílů vyspělé společnosti. Odstranění 

starých ekologických zátěţí přitom představuje významný krok k ochraně ţivotního 

prostředí, zejména k ochraně kvality podzemních vod, která je z pohledu ekologických 

rizik zcela klíčová. 

Ţivotní prostředí patří mezi ty oblasti, v nichţ jsou důleţitá nejen okamţitá 

opatření, ale také koncepční rozhodování, umoţňující optimální postup v dlouhodobějším 

výhledu. Z tohoto důvodu Moravskoslezský kraj zadal v uplynulých letech zpracování 

koncepčních materiálů v oblasti ţivotního prostředí. Těmito schválenými koncepčními 

materiály se jednak řídí orgány kraje, např. při rozhodování o pouţití rozpočtu kraje apod., 

v některých případech budou tyto dokumenty také závazné pro rozhodování dalších orgánů 

veřejné správy, včetně obcí. 

 Celkový objem prací nutných pro řešení široké problematiky starých ekologických 

zátěţí představuje ve své podstatě významný rozvoj moderních technologií a odborného i 

řídícího know-how, které se soustředí v jednotlivých odborných a konzultačních firmách a 

rovněţ na MŢP. 

 Při zpracování návrhů nápravných opatření je zapotřebí vzít v úvahu a respektovat 

v plném rozsahu veškerá data a informace o charakteru, rozsahu a závaţnosti kontaminace 

i o potenciálních a zejména reálných rizicích zjištěných v průběhu zpracování analýzy 

rizik. Rovněţ je nutné zohlednit v plném spektru specifické podmínky dané lokality a 

definované faktory nejistoty. K interpretaci dat je zapotřebí přistupovat s jistým 

empirickým nadhledem ke zjištěným absolutním číselným údajům (naměřené koncentrace, 

převzaté tabulkové hodnoty, konstanty, výsledky matematických modelů a podobně) a se 

snahou tato data citlivě vyuţít ve specifických podmínkách hodnoceného 

kontaminovaného území. 

 

 



Michal Kadlec: Stav řešení SEZ  
 

Rok 2011 Stránka 51 
 

Seznam pouţité literatury 

 

1. VANÍČEK I., Sanace skládek, starých ekologických zátěţí. Vydavatelství ČVUT., 

2002, 250 s. ISBN 80-01-02438-5. 

2. RADVANSKÁ A., FEČKO P., MAČEJ T., HLOCH S., Technika a technológie pre 

ochranu ţivotného prostedia. Časť 2, Ostrava: VŠB – TUO. 2008, 103s. ISBN 978-

80-248-1948-8 

3. NONDEK L., Polychlorované bifenyly a jejich chování v ţivotním prostředí, 

Sborník 1. Celostátní konference. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Brno, 147 s. 

ISBN 80-02-000005. 

4. PITTER P., Hydrochemie, Praha: VŠCHT. 2009, 592 s. ISBN 978-80-7080-701-9. 

5. Staré ekologické zátěţe, 2005. Dostupné na WWW: 

<http://www.cizp.cz/513_Stare-ekologicke-zateze>. 

6. Staré ekologické zátěţe, 2008. Dostupné na WWW: 

<http://www.mzp.cz/cz/system_evidence_mist>. 

7. DEMNEROVÁ K., PLAZAROVÁ J., PLAZAR M., Biotechnologie ţivotního 

prostředí. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2000. 142 s. 

ISBN80-7080-376-2. 

8. MELENOVÁ I., DEMNEROVÁ K. Nové moţnosti odstraňování polutantů ze 

ţivotního prostředí a vyuţití multifunkčního permeabilního barierového systému –

multibariéry. Chemické listy, 2004, roč. 98, 908 – 913 s. 

9. ŢÁČEK L., Hydrochemie, Vysoké učení technické v Brně, VUTIUM – Brno 1998, 

80 s. ISBN 80-214-1167-8. 

10. Staré ekologické zátěţe, Konference Ţivotní prostředí České republiky – stav a 

perspektiva. Ministerstvo ţivotního prostředí 2005, ISSN 1213-3393. Dostupné na 

WWW: 

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/4FC51349D2271EF2C12570A5001EE921/$file/p

laneta_10korektura2.pdf. 

http://www.cizp.cz/513_Stare-ekologicke-zateze
http://www.mzp.cz/cz/system_evidence_mist
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/4FC51349D2271EF2C12570A5001EE921/$file/planeta_10korektura2.pdf
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/4FC51349D2271EF2C12570A5001EE921/$file/planeta_10korektura2.pdf


Michal Kadlec: Stav řešení SEZ  
 

Rok 2011 Stránka 52 
 

11. Rozmístění starých ekologických zátěţí. Dostupné na WWW: 

<http://www.cenia.cz>. 

12. ČÍŢEK Z., Průmyslové odpady jako zdroj kontaminantů v ekosystému – II, Sborník 

referátů ze semináře, Polutanty v ekosystému II, Praha 1996. 

13. HOLOUBEK I., PETRIK J., KOHOUTEK J., VELEK K., ANSORGOVÁ A., 

Polychlorované bifenyly (PCBs) a další typy halogenovaných polutantů v prostředí. 

Sborník referátů ze semináře, Polutanty v ekosystému II, Praha 1996. 

14.  Clean-up information, 2009. Dostupné na WWW:  

<www:http://www.clu-in.org/contaminantfocus/>. 

15. KAFKA Z., PUNČOCHÁŘOVÁ J. Těţké kovy v přírodě a jejich toxicita. Chemické 

listy, ročník - 96, 2002. 611 – 617 s. 

16. MAKOVNÍKOVÁ J., BARANČÍKOVÁ G., DLAPA P., DERCOVÁ K. 

Anorganické kontaminanty v pôdnom ekosystéme. Chemické listy, 2006. roč.100, 

424 – 431 s. 

17. RISE-ROBERTS, E., Remediation of petroleum contaminated soils. Lewis 

Publishers isan imprint of CRC Press LLC, United States of America, 1998. 219 - 

313 s. ISBN 0-87371-858-5. 

18. GREENWOOD N., EARNSHAW A. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 

1993.1635 s. ISBN 80-85-427-38-9. 

19. HAVEL M., GAŢÁKOVÁ L. Budoucnost bez jedu. 2005. Dostupné na WWW: 

<http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=634297>. 

20. HORÁKOVÁ D. Bioremediace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 83 s. 

21. SARKAR B. Heavy Metals in the Environment. Marcel Dekker, Inc., United States 

of America, 2002. 231 – 503 s. ISBN 0-8247-0630-7. 

22. KOLSKÁ Z. Toxikologie. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 

Přírodověděcká fakulta, 2007. 88 s. 

23. KUBAL M., BURKHARD J., BŘEZINA M., Dekontaminační technologie, Praha 

2002, FRVŠ 0621/F1 (2001). 

24. Sanace zemin, 2008. Dostupné na WWW: < www.dekonta.cz>. 

25. SMĚRNICE FNM ČR A MŢP PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI ZAKÁZEK 

ŘEŠÍCÍCH EKOLOGICKÉ ZÁVAZKY PŘIPRIVATIZACI, č.  3/2004 

http://www.cenia.cz/
http://www.clu-in.org/contaminantfocus/
http://www.dekonta.cz/


Michal Kadlec: Stav řešení SEZ  
 

Rok 2011 Stránka 53 
 

26. SCHEJBAL C., Metodologie geologického průzkumu, Košice 2003,  

ISBN 80-88922-73-9. 

27. Ekologické zátěţe, 2010.  Dostupné na WWW: 

<http://www.gconsult.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Ite        

mid=71&lang=cs>. 

28. Nápravná opatření – Laguny Ostramo, 2009. Dostupné na WWW:  

<http://iszp.krmoravskoslezsky.cz/assets/temata/ippc/files/geosan---napravna-

opatreni-_-laguny-ostramo.pdf>. 



Michal Kadlec: Stav řešení SEZ  
 

Rok 2011 Stránka 54 
 

Seznam obrázků 

 

Obrázek č. 1:  Rozmístnění starých ekologických zátěţí  

Obrázek č. 2: Pohyb kontaminované podzemní vody  

Obrázek č. 3: Venting in-situ  

Obrázek č. 4: Air-sparging  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1: Objemy a celkové hmotnosti předpokládané ke zpracování v zařízení ITD z  

   jednotlivých lagun. 

Tabulka č. 2: Přehled SEZ v Moravskoslezském kraji. 

 

 

 

 


