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Anotace 

Summary 

In my diploma thesis there is described Points at issue of old ecological burdens 

liquidation caused by crude oil and natural gas mining in the protected area of natural 

water accumulation Quaternary river Morava. The first part describes the history of oil 

production in the Czech Republic (CSSR). In next part is processed and explained the issue 

of old ecological burdens. The following section describes reliquidation and remediation of 

old environmental burdens caused by crude oil and natural gas in the protected area of 

natural water accumulation Quaternary river Morava. 

Keywords: old environmental burdens, a protected area of natural water accumulation, 

reliquidation, remediation. 

 

 

Anotace 

V předložené práci je popsána Problematika likvidace starých ekologických zátěží 

po těžbě ropy a zemního plynu v Chráněné oblasti přírodní akumulace vod Kvartéru řeky 

Moravy. V první části je popsána historie těžby ropy na území ČR (ČSSR). V další části je 

zpracována a vysvětlena problematika SEZ. V následující části jsou popsány způsoby 

relikvidace a sanace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu 

v chráněné oblasti přírodní akumulace vod Kvartéru řeky Moravy.  

Klíčová slova: staré ekologické zátěže, chráněná oblast přírodní akumulace vod, 

relikvidace, sanace. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BPV  Balt po vyrovnání 

BTEX  benzen, toluen, etylbenzen, xylen 

CCL   colar case locator – lokátor spojek 

ČND  Československé naftové doly 

EKM   elektrokarotážní měření 

FNM ČR  Fond národního majetku České republiky 

GK   gama karotáž 

GPP   geologický předprůzkum 

GPS  globální polohový systém 

HBZS  Hlavní báňská záchranná služba 

HG  hydrogeologický 

CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IG  inženýrskogeologický 

JTSK  Jednotná trigonometrická síť katastrální 

K  koruna 

MF ČR  Ministerstvo financí České republiky 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NEL   nepolární extrahovatelné látky 

NNK   neutron-neutron karotáž 

PAU  polyaromatické uhlovodíky 

PKÚ  Palivový kombinát Ústí 

RU   ropné uhlovodíky 

SEZ   staré ekologické zátěže 

VaK  Vodovody a kanalizace 
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1. ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je Problematika likvidace starých ekologických zátěží 

(SEZ) po těžbě ropy a zemního plynu v Chráněné oblasti přírodní akumulace vod 

(CHOPAV) Kvartéru řeky Moravy. Toto téma jsem si vybral, protože je to problém velmi 

naléhavý, aktuální a navíc pracuji na relikvidacích sond a vrtů po těžbě ropy a zemního 

plynu. Staré ekologické zátěže v CHOPAV Kvartéru řeky Moravy ohrožují životní 

prostředí. V dosahu znečištění se nachází jímací území vodního zdroje Podluží zásobující 

pitnou vodou Hodonínsko a Břeclavsko.  

V minulosti se při těžbě ropy a zemního plynu postupovalo bez ohledu na životní 

prostředí. Bylo to dáno nízkou technologickou vyspělostí, právním prostředím 

a společenským zájmem maximální produkce bez ohledu na životní prostředí.  

Cílem mé práce je vytvořit přehled o problematice likvidace starých ekologických 

zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v Chráněné oblasti přírodní akumulace vod Kvartéru 

řeky Moravy a popsat průběh jejich sanace. 

První kapitola se zabývá dlouhou historií těžby ropy, a to od prvopočátků těžby, přes 

počátky těžby ropy na našem území, meziválečné období, období okupace, poválečné 

období až po období po roce 1989 do současnosti.  

V další části budou vysvětleny, popsány a rozděleny staré ekologické zátěže. Bude zde 

nastíněna odpovědnost za staré ekologické zátěže, blíže budou charakterizovány SEZ 

v CHOPAV Kvartéru řeky Moravy a bude také nastíněn postup jejich odstraňování. Budou 

tu shrnuty výsledky dříve provedených prací popisující dříve provedené průzkumy 

znečistění, popis prioritních polutantů a ochrany podzemních vod a ochrana přírody. Dále 

bude popsán předběžný koncepční model znečistění a charakterizovány práce vstupního 

monitoringu. 

V následující kapitole budou popsány způsoby sanace starých ekologických zátěží. 

Sanace se zde dělí na relikvidaci sond a vrtů a vlastní sanaci zemin a vod. Fyzické 

provedení relikvidačních prací zahrnuje přípravné práce, vlastní relikvidaci sondy a 

technické požadavky na zajištění a relikvidaci sond. Fyzické provedení sanačních prací 

bude rozdělené na stanovení cílových parametrů sanace, sanaci zemin a stavební čerpání. 
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2.  HISTORIE TĚŽBY ROPY A ZEMNÍHO PLYNU 

NA ÚZEMÍ ČR (ČSSR) 

2.1. Počátky těžby ropy a plynu  

Slovo nafta je perského původu. Vzniklo ze slova nafata označující prosakující 

kapalinu. Ta v mnohých místech na území tehdejší Mezopotámie, mezi řekami Eufratem  

a Tigridem, volně vyvěrala ze země. Využívala se jako pojivo ve stavebnictví již ve starém 

Babyloně, ve válkách jako bojová zápalná látka, k izolaci proti vodě, ke svícení  

v olejových lampičkách, k olejování kovových součástek vozů a různých mechanismů  

a k jejich konzervaci proti rzi, k léčení některých nemocí lidí i zvířat [1, 47].  

Jedna z nejstarších písemných zmínek o ropě a jejím využití pochází  

z Mezopotámie před 6000 lety [47]. Už ze Starého zákona v Bibli pochází zpráva,  

kdy Noe dostal před přicházející potopou pokyn od Boha udělat si archu z goferového 

dřeva a vysmolit ji smolou – šlo patrně o asfalt. Knihy Genesis a Exodus mají i zmínky  

o využívání asfaltu při stavbách a k izolaci proti vodě. Velmi stará je i zmínka o studni  

k těžbě ropy či asfaltu, kterou měl assyrský král Sancherib (705–681 př. n. l.) u řeky 

Tigridu, kde starověcí lidé těžili ropu i za novoperské říše [1, 47].  

Ze starověkého Řecka a Říma je známa řada lokalit, kde byly z povrchových výronů 

nebo kopáním těženy přírodní uhlovodíky. Například v dnešní Francii, v řecké Dódóně,  

na řece Liparis, ve městě Sólech v Kilíkii – dnešní jižní Turecko, v tehdejší Aithiopii,  

v Karthágu v dnešním Tunisku, u Dráče – tehdejší Dyrrhachia a u Apollónie v dnešní 

Albánii, u Babylóna v dnešním Iráku, u dnešního Tel-Avivu a v dnešní Saudské Arábii,  

z jezera Sirbonis blízko Mrtvého moře, u řeky Óchos – dnešní Herírúd, u Kommagéné  

v dnešním Turecku a Sidón – Libanon, u Agrigenta na Sicílii, u Modeny a na Liparských 

ostrovech v Itálii, na Zakynthu, a u města Megalopolis v Řecku [1, 47]. 

Ve starověké Číně se ropa těžila z až 200 m hlubokých kopaných šachet samotokem 

nebo pomocí rumpálů. Při vrtání na solné roztoky za vlády dynastie Chan byla v čínské 

provincii Sečuán navrtána ložiska zemního plynu, který se používal jako palivo pro kotle 

na odpařování vody ze solanky k získávání soli, a později k vytápění domácností a chrámů. 

S vrtáním na ropu se tu začalo kolem r. 200 př. n. l. Vrtalo se pomocí bambusového 

vrtního stožáru opatřeného kladkou a rumpálem. Přes kladku bylo vedeno lano, na jehož 

konci bylo upevněno vrtné dláto. Jako zátěžky se používaly kameny viz. obrázek č. 1 [1, 

47].  
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Obrázek č. 1: Vrtba ve starověké Číně [1] 

Ve středověku lidé také nacházeli ropu, sbírali ji a systematicky využívali. 

Základní princip vrtání zůstal stejný od starověku až do 2. poloviny 19. stol. (obrázek č. 2). 

Využití bylo podobné jako ve starověku. V Číně se z nafty nově vyráběla tuš. Arabové  

a Číňané využívali ropu v bitvách. Byzantinci v námořním boji používali Řecký oheň, 

zápalnou směs z ledku, síry, pryskyřice a lehké frakce ropy či nehašeného vápna. Z Číny 

jsou známé zápalné šípy Ve válcovitém pouzdře pod šípem byla uložena jeho pohonná 

látka, jejíž součásti byl i asfalt [1,48]. 

Georgius Agricola – 1490 až 1555 n. l. v Evropě zmiňuje výskyty ropy nebo asfaltu 

nově v Dolním Sasku, Bavorsku, Tyrolsku, Švábsku a sedmihradských Karpatech,  

kde už nejméně v 1. polovině 16. stol. probíhaly i primitivní destilace ropy. Z té doby jsou 

známa i další naleziště v Pechelbronn v Alsasku ve Francii a v Haliči. Ropa se používala  

ke koupelím pro léčbu kůže, dny, bolesti zubů a hnisavých ran a jako ochrana proti hmyzu, 

jako mazadlo kol a ke svícení. [1, 48].  

 

Obrázek č. 2: Schémata nejstarších vrtních zařízení. [1] 
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Roku 1745 v pečorských lesích začala fungovat první továrna na výrobu petroleje  

a v roce 1748 M. V. Lomonosov v Moskvě zkoumá destilaci ropy. V letech 1788–1789 

zjistil na studijní cestě jeden z rakouských státních geologů v severních Karpatech výskyty 

ropy, kterou obyvatelstvo po dlouhá léta těžilo z primitivních naftových jam (obrázek č. 3). 

V období let 1810–1817 zde dva úředníci z Drohobyče, v dnešní Ukrajině, destilovali ropu 

a prodávali výsledné produkty. V roce 1816 se Pražská městská správa pokusila jako první 

ve střední a západní Evropě osvětlit jejich výrobkem ulice, pro velkou výbušnost  

a obtížnou přepravu destilátu se však pokus nepodařil [1, 48].  

 

Obrázek č. 3: Sběrači ropy v polských Karpatech. [48] 

2.2 Počátky těžby ropy a plynu na našem území 

První úspěšnou destilaci za účelem získání petroleje provedl v rakouské monarchii 

magistr farmacie I. Lukaszewicz, jehož petrolejem se poprvé svítilo v roce 1853 

v nemocnici ve Lvově na Ukrajině. Později ve městě Gorlice rozsvítil i první pouliční 

petrolejovou lampu. Právě destilace ropy podnítila poptávku po ropě a rozvoj ropného 

podnikání [2, 46].  

V roce 1854 Lukaszewicz založil v Bórce u Krosna první haličskou naftovou 

společnost. Ropa se v té době v Haliči těžila jen z ručně kopaných šachet z hloubek  

do 100 m. V 60. letech 19. století zde bylo poprvé využito ruční vrtání. Od osmdesátých let 

19. století se začalo vrtat kanadskými nárazovými vrtními soupravami, později  

i s výplachem. V letech 1881–1885 vypukla v okolí Haliče haličská naftová horečka. 

Vrcholu těžby bylo dosaženo v roce 1909, kdy roční těžba dosáhla 2070 tisíc tun ropy, 

poté začala produkce klesat. S rostoucí produkcí klesla cena ropy z 15–20 K v 70. let  

19. století až na 0,70 K za 1 m3 [2, 46].  

V období od roku 1893–1911 se Uherská vláda finančně podporovala hlubinné 

naftové vrtby až 60 tisíci K ročně, přičemž vrtní souprava tehdy stála průměrně 10 tisíc K  
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a roční náklady na provoz byly v průměru 12 tisíc K. To vedlo i k spekulacím v naftovém 

podnikání. Na východním Slovensku tehdy podnikalo mnoho subjektů, například hrabě  

A. Andrassy, vévoda Reuss, hrabě Alexander Sztaray de Nagymichály – zakladatel našich 

druhých nejstarších naftových dolů s názvem Alexander. Dále to byly firmy Hungarian 

Petroleum Co., H. Ritter von Stavenov, ředitelství statků hraběte Flanderna Snina,  

H. Walter, Aktiengessellschaft für Petroleumschürfungen, Company Austro – Bélge  

de pétrole, K. Wolmann, O. Brugger. Vrtba Marta firmy O. Brugger v roce 1908 dosáhla 

hloubky 1200 m a byla až do roku 1941 nejhlubší vrtbou na východním Slovensku [2, 46]. 

Kvůli spekulacím v naftovém průmyslu byl v roce 1911 vyhlášen naftový monopol 

Uherského státu. V letech 1908–1909 byla objevena ropa v Sedmihradsku. Po tomto 

objevu uherská vláda přestala financovat rozvoj naftového průmyslu na Slovensku, 

přiváděla zdejší podnikatele k úpadku a zkupovala jejich kutiska. To mělo za následek,  

že v roce 1918 většinu kutisek na Slovensku přezval automaticky Československý stát [2, 

46]. 

Po I. světové válce v roce 1919 změnily naftové doly Alexander několikrát 

majitele – Societé anonyme des pétroles de Miková v roce 1919, Zemplínská banka 

Michalovce, v letech 1927–1929 je vlastnila Průmyslová a obchodní účelová společnost 

Michalovce. V letech 1929–1932 byli její majitelé bratři Rothové, od roku 1942 firma  

J. Rütgers, účelová společnost Žilina, která v roce 1941 zahájila vrtbu Matěj V, což byla 

s hloubkou 1368,9 m nejhlubší vrtba té doby východního Slovenska. Po II. světové válce 

převzala naftové doly Alexander ČNZ a v roce 1951 byly zrušeny jako nerentabilní. 

Celkem tu bylo v letech 1921–1951 vytěženo přes 600 tun ropy [2, 46]. 

V severozápadních Karpatech byla ropa objevena v roce 1898. První těžba zde 

byla už v roce 1899 z ručně kopaných šachtic z hlobek do 10 m podnikatelem  

L. Holczmannem. V roce 1900 tu firma Ungarische Napftaerzeugung Montangesellschaft 

začala zahájila hlubinnou vrtbu. Drucker v této oblasti těžil ze šachtic hlubokých asi 4 m 

[2, 46]. 

Na Moravě začíná naftové podnikání rokem 1899 v Bohuslavicích nad Vláří. První 

vrtbu s názvem Helena zde provedl cukrovarník Julius May. Vrtal pomocí kanadské 

nárazové vrtní soupravy do hloubky 450 m, bohužel bez úspěchu kvůli nezdařené uzávěrce 

vody. Druhý a třetí vrt v roce 1900 byl úspěšnější, ale ani ty nezastihly průmyslově 

těžitelné množství ropy. Dalšími soukromými kutéry, zajímajícími se o naftové terény  

na Moravě v té době byli Ing. Karel Galler a Ing. Antonín Kuba. Galler vlastnil kutiska  

na katastrech obcí Hustopeče, Mušov, Němčičky a Kurdějov. V letech 1902–1904 

prováděl východně od Hustopečí ručně vrtanými sondami geologický průzkum. Kuba 

vlastnil kutiska na katasrech obcí Hrušky, Týnec, Lužice, Sokolnice, Žatčany, Ratíškovice, 

Vacenovice a Dolní Dunajovice. Na většině jeho kutisek však na ropu a plyn narazily  

až státní naftové doly socialistického Československa. Překvapením bylo v roce 1908 

navrtání zemního plynu 529 m hlubokým vrtem u Slavkova sloužícím původně na uhlí.  

Až do roku 1920 se tento plyn používal k vytápění slavkovského cukrovaru [2, 46].  
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V roce 19010 gbelský občan Jan Mendel kopal na svém pozemku odvodňovací 

strouhu. Narazil při tom na hořlavý plyn volně vyvěrající ze země. Postavil si cihlové 

vedení ke svému domku, ve kterém tímto plynem topil a žhavil a kul kov. Plyn vedl dále 

krbem a komínem odcházel z jeho domu. Jednoho dne v roce 1913 se v jeho domě 

nahromadilo tolik plynu, že se vzduchem vytvořil třaskavou směs a došlo k výbuchu. 

Tento výbuch přivedl na místo nehody geologické odborníky a ještě ten rok tu začal vrtní 

průzkum rychlonárazovým systémem Trauzl-Rapid s benzínovým pohonem (obrázek č. 4). 

Těžba z tohoto vrtu začala v roce 1914 z obzoru v hloubce 163 m. Počáteční denní těžba 

z tohoto vrtu byla 15 t za den. Ropa se těžila pomocí pumpy poháněné dieselovým 

motorem. Rok 1914 je považován za skutečný počátek rozvoje naftového průmyslu  

na našem území [2, 46]. 

 

Obrázek č. 4: Rychlonárazová vrtní souprava Trauzl-Rapid. [46] 

Za I. světové války došlo ke zvyšování cen ropy v důsledku zvýšené poptávky, 

konkurenčního boje mezi ropnými rafineriemi a klesající produkce haličských naftových 

polí, došlo ke snižování vývozu, to všechno podnítilo průzkum. V roce 1915 okupovala 

ruská vojska Halič, čímž Rakousko-Uhersko načas ztratilo tuto svou největší naftovou 

oblast. V průběhu roku 1915 pak dosáhly ceny ropy dosud nejvyšších cen 90 K za barel. 

Proto stát stanovil maximální cenu za petrolej, který se stal cenově nedostupný. V bojích  

o Halič bylo zničeno 262 ropných sond. Rakousko-Uhersko obnovilo těžbu během 

několika dní. V letech 1915–1916 došlo ke státní regulaci obchodu s ropou a jejími 

produkty a stanovení maximálních velkoobchodních cen práce soukromých podnikatelů 

v Haliči pomocí Centrální společnosti těžby nafty v Haliči, kam museli povinně vstoupit 

majitelé všech kutebních oprávnění. Poprvé byla celostátně vedená povinná evidence těžby 

a hospodaření s ropou, soukromé rafinérie podléhaly přísné státní kontrole a Ministerstvo 

veřejných prací zřídilo zvláštní oddělení jen pro ropný průmysl [2, 46]. 
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Nedostatek ropy podnítil státní průzkum na Břeclavsku u Lanžhota. Vrtba dosáhla 

hloubky 1268 m a stala se tak nejhlubší tehdejší vrtbou na našem území. Nepřinesla  

ale pozitivní výsledek [2, 46].  

V roce 1917 stát podnikl vrtbu u Bzence. V hloubce 330 m narazila na plyn  

a v hloubce 602 m byla ukončena jako bezvýsledná [2, 46]. 

Ve státních dolech ve slovenských Gbelích bylo ložisko od roku 1915  

pod vojenským dozorem. Za I. světové války zde bylo vyhloubeno celkem 51 naftových 

sond, 4 sondy plynové a 14 sond bylo negativních. Jejich hloubka se pohybovala od 269  

do 830 m [2, 46]. 

V roce 1917 získala soukromá rakouská firma Vulkan Rohöl-Gerbau Ges., Wien 

kutiska na katastrech obcí Hodonín, Lužice, Těšice a Mikulčice. O rok později předal  

své dceřinné společnosti Märische Bergau Ges. Tato firma však nezahájila vrtné práce, 

kvůli nedostatku materiálu a kvalifikovaných pracovníků. Železnici, která měla dopravit 

vrtní soupravu z Vídně a Haliče, totiž blokoval stát pro válečné účely [2, 46]. 

V roce 1916 získal kutiska na katastrech obcí Vacenovic, Ratíškovic, Vracova, 

Rohatce, Hodonína, Milotic a Mistřína rakouská společnost OPTEG. V témže roce 

zkoumala kutiska mezi Vacenovicemi a Ratíškovicemi šachticemi do hloubky 6 m. V roce 

1917 začala tato firma vrtat kanadskou vrtní soupravou u Ratíškovic. Vrtbou byly 

zastiženy stopy plynu a lehká ropa žluté barvy [2, 46]. 

V roce 1918 začal u Hustopečí vrtat Rakušan L. Lewin. Do konce války dosáhl 

hloubky 347 m s negativním výsledkem. Během války se nepodařilo materiálně  

ani personálně zabezpečit vrtbu A. Kubovi u Ratíškovic, Karlu Redlichovi u Velké  

nad Veličkou, knížeti Liechtensteinovi ani L. Holczmannovi u Turzovky [2, 46]. 

Rozpad Rakousko-Uherska s koncem války zbavil nově vzniklé Rakousko  

a Maďarsko ropných nalezišť v Haliči, plynu u Sedmihrad a ropy v Gbelích. Většina 

průmyslu včetně ropných rafinérií zůstala na území nově vzniklého Československa,  

např. Fanto v Pardubicích, Apollo v Bratislavě, další v Bohumíně, Kralupech, Ostravě-

Přívoze, Šumperku a Kolíně [2, 46].  

Pro ruční vrtání mělkých sond se používaly dřevěné trojnožky nebo čtyřnožky  

se lžícovým vrtákem. Do větších hloubek se vrtalo rychlonárazovým vrtním systémem 

Fauk nebo Trauzl, a to nasucho nebo s výplachem. Dále se používalo kanadské  

a pensylvánské nárazové vrtání bez výplachu, kdy se úlomky z počvy odstraňovaly 

speciální lžící – šapou [2, 46]. Kanadské nárazové vrtání je vrtání, kdy je dláto na konci 

tyčí a vibrace způsobuje sekundární vahadlo. U pensylvánského nárazového vrtání je dláto 

zavěšeno na laně a vibrace způsobuje primární vahadlo [30]. Těžba byla prováděna pomocí 

zdvihových pump uváděných do pohybu lanem vedeným přes těžební trojnožku,  

nebo lžícováním [2, 46].  
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2.3. Vývoj těžby v letech 1919–1945 

 Během I. světové války a po ní byla zvýšená poptávka po ropě, protože do Čech 

přestala plynout ropa z Polska. Roku 1917 byl vyhlouben první hlubinný vrt na Vídeňské 

pánvi v Ratíškovicích s názvem Svatopluk. První ropa zde však byla zachycena až roku 

1919. Roku 1920 byl vyhlášen státní monopol na těžbu ropy, který se však roku 1924 

změnil na státní monopol na těžbu pouze lehké ropy [3, 6]. 

Těžba ropy na Nesytu (obrázek č. 5) na jihozápadním okraji Hodonína při řece 

Moravě byla zahájena 313 metrů hlubokým vrtem roku 1919. Pak zde byly dále hloubeny 

další vrty, což vedlo ke vzniku Dolů Nesyt. Spotřeba ropy v Československu v roce 1930 

činila 120 tisíc tun ročně, ale vlastní produkce činila pouze asi 7 %, zbytek byl proto 

dovážen z Ruska, USA, Persie a Rumunska. V roce 1931 již bylo na Nesytu celkem  

28 těžebních věží. V roce 1932 si Apollo pronajalo další státní těžiště – Mína a Wiktor  

a v roce 1938 začalo s průzkumy u Mikulčic. Na přelomu let 1929 a 1930 byla nalezena 

ohromná ložiska nafty a plynu u Vacenovic. Plyn zde byl těžen v hloubce 130 metrů  

a využíval se na osvětlení a jako palivo. Společnost Apollo jej používala také k pohonu 

motorů vrtných a těžebních věží. Během 60. let potom začal být chytán do plynovodů. 

Začátek výzkumů na Mikulčicku započala v roce 1938 firma Apollo. Ta potom v letech 

1941–1942 vyhloubila do té doby nejhlubší vrt v Břeclavi o hloubce 2 325 metrů [3, 6]. 

 

Obrázek č. 5: Památník 1. vrtby na Nesytu. [foto autor] 

V roce 1921 bylo pronajato těžební pole Karel u dvora Nesyt, na němž byl proveden druhý 

úspěšný vrt hluboký 147 metrů. Moravská těžařská společnost získala na svých kutiscích 

na těžbu lehké ropy výjimku ze státního monopolu. V roce 1921 byla společnost zapsána 

do horní knihy jako Naftové doly Nesyt. V roce 1922 získaly Naftové doly Nesyt od státu 
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kutiska v naftovém poli zvaném Augusta a o rok později koupily od firmy OPTEG první 

kutiska v katastru Ratíškovic. V roce 1924 se již s produkcí 4 cisteren ropy denně stala 

největší těžařskou společností na Moravě a předstihla i Státní naftové doly ve Gbelích 

s denní těžbou 1,5 cisterny. U hodonínského nádraží byl postaven první naftový zásobník, 

do kterého se vytěžená ropa z vrtů odváděla ropovody nebo se sem svážela v cisternách [3, 

6]. 

Světová hospodářská krize ve třicátých letech zasáhla i těžbu ropy, která na Nesytu 

kvůli malému odbytu stagnovala a z dřívějších až 80 tun klesla v průměru téměř  

o polovinu. V roce 1925, kdy Naftové doly Nesyt vykázaly poprvé od svého vzniku zisk, 

byly přinuceny k fůzi s firmou Apollo, která z Prahy zajišťovala obchod s produkty vlastní 

bratislavské rafinerie olejů a ropy, kam směřovala i jihomoravská nafta. Naftové doly 

Nesyt dostaly nový název Naftové doly Apollo a pod ním získaly ještě v témže roce  

do pronájmu další hodonínské těžební pole s názvem Dziunia. V roce 1926 převzalo 

Apollo také průzkum některých dalších státních těžebních území u Mikulčic a Ratíškovic. 

Část produkce těžké nafty společnost vyvážela i do Maďarska a Rakouska. Až do roku 

1928 patřilo Naftovým dolům Apollo československé prvenství v těžbě ropy, kdy bylo  

ve Gbelích objeveno nové ložisko ropy a v Kopčanech se ve velkém začal těžit zemní plyn. 

Mezi jeho hlavní odběratele patřily Československé státní dráhy, které jej využívaly 

k osvětlování svých vagónů a které ropným olejem mazaly nápravy kol. Kromě toho byl 

metan využíván jako palivo do motorů i k vytápění. Apollo jej mimo vlastní síť 

benzínových pump dodávalo i do konkurenční celorepublikové sítě čerpacích stanic bratří 

Zikmundů a Kralupské olejové společnosti. V roce 1928 se firma Apollo s rafinerií Fanto 

Pardubice a Odra Bohumín stala členem velké trojky vrtných společností sdružených 

v syndikátu pod názvem AFO [3, 6].  

Po zabrání Sudet a vyhlášení protektorátu ovládaly státní kutiska německé firmy 

jako DEA, Grossdeutsche Schachtbau, Steinberg-Naphta nebo I. G. Farben, která získala 

vliv i v bratislavské rafinerii firmy Apollo. Hodonínská nafta se vyvážela do Německa. 

Doly Nesyt a Svatopluk, spravované firmou Apollo, zůstali největším naftovým podnikem 

celého protektorátu. V roce 1940 si Apollo propůjčilo další státní těžební pole – Lydie, 

Rudolf a Emilia. Celkem mělo Apollo v pronájmu stovky kutisek včetně lokalit  

u Kroměříže, Bzence nebo Vranovic. V katastru Ratíškovic měla firma pronajata pole 

Svatopluk, Anna a Viktorie. Nafta se za války stala strategickou surovinou, proto Němci  

na jižní Moravě prováděli nové průzkumy. Ložiska ropy a plynu byla objevena na Novém 

poli u Hodonína, u Velkých Bílovic, Lužic, Břeclavi, Podivína nebo Moravského Žižkova. 

V Břeclavi mezi lety 1941–1942 provedla DEA dosud nejhlubší vrt hluboký  

2325 metrů. Stejná společnost získala v roce 1940 licenční monopol k vyhledávání a těžbě 

ropy a zemního plynu na území celého Slovenska na dobu čtyřiceti let. V roce 1943 říšská 

firma Steinberg-Naphta kapitálově ovládala i firmu Apollo. 5. dubna 1945 před blížící  

se Rudou armádou Němci zastavili na nesytských polích těžbu a zničili veškerá těžební 

zařízení. Ostatní materiál včetně dokumentace odvezli. Osvobozením Hodonína se majetek 

říšských společností naftové doly staly kořistí Rudé armády, která je v červnu roku 1945 
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oficiálně předala Československému státu. Těžba tu byla obnovena během pár dní. 

Dodávky zemního plynu a obnovené čerpací stanice z dolu Methan u Vacenovic a z dolů 

Podivína a Hluku mohly alespoň částečně uspokojit poptávku po nedostatkových 

pohonných hmotách [4, 6].  

2.4. Vývoj těžba v letech 1945–1990 

Po válce bylo Benešovými dekrety všech více než deset většinou německých 

naftařských společností znárodněno. Dne 1. července 1945 tak vznikl státní podnik 

Československé naftové doly s ředitelstvím v Hodoníně. Po roce 1948 bylo znárodněno  

i zbylých pět naftových společností. Podnik byl rozdělen do několika provozních závodů 

se sídly v Mikové, Gbelích, Hodoníně, Břeclavi, Lužicích, Mutěnicích, Vacenovicích, 

Velkých Bílovicích a také v Žatčanech a Sokolnicích u Brna. Až do roku 1953 pomáhal 

zkušenostmi a technologickým vybavením československému naftovému průmyslu SSSR. 

V 50. letech pokračovaly objevy dalších ložisek, například v roce 1952 byla zahájena těžba 

na jednom z dosud největších ložisek ropy v Poddvorově a v roce 1959 zde byla poprvé 

použita nová technika – turbínové vrtání. Od roku 1951 spravovalo Československé 

naftové doly nově vzniklé Ministerstvo paliv a energetiky a ve stejném roce vznikl Ústav  

pro naftový výzkum v Brně. Pro jeho činnost byla vybudována provozní geofyzická  

a seizmická laboratoř. V roce 1953 se z Československých naftových dolů vyčlenil 

samostatný podnik Hlubinná vrtba a o rok později vznikly samostatné podniky Těžba  

a Geologický průzkum, ze kterého se nakonec v roce 1972 vyčlenila Geofyzika n. p.  

se sídlem v Brně. V roce 1956 byly všechny stávající naftové podniky opět sloučeny  

do jednoho. Vzniká národní podnik Průzkum. Od poloviny padesátých let začalo odzvánět 

podpoře naftového průmyslu, v roce 1957 bylo zrušeno naftařské učiliště, byla omezována 

a nakonec úplně zastavena podniková bytová výstavba. Do 1958 se organizační struktura 

zjednodušila – vznikaly samostatné provozy ústřední dílny, karotážní měření a cementace, 

stavební závod a nářaďový závod. Vrchol naftového průmyslu na Jižní Moravě byl roce 

1958, kdy zde bylo 45 vrtných souprav. Od té doby se jejich počet postupně snižoval.  

V roce 1959 se začalo těžit tehdy největší československé ložisko nafty v Hruškách  

a v 1963 bylo tamtéž otevřeno největší ložisko plynu, které se po částečném vytěžení 

v roce 1972 stalo vůbec prvním podzemním zásobníkem plynu na území Československa 

v ropoplynonosných horizontech. Od roku 1958 se naši naftaři poprvé účastnili 

geofyzikálních průzkumů a vrtání v Afganistanu. Od poloviny 60. let začíná průzkumů 

severních úbočí svahů Českého masivu. Zdejší těžba dnes tvoří tři čtvrtiny produkce 

Moravských naftových dolů. V roce 1965 se ČND vymanily z působnosti ministerstva  

a přešly pod správu Ústředního geologického úřadu [5, 6].  

Se vznikem československé federace v roce 1968 se ČND rozdělily na nově vzniklý 

n. p. Moravské naftové doly Hodonín a Slovenské naftové závody – Nafta Gbely n. p. 

V roce 1971 byla zahájena těžba ropy v Kobylí a koncem roku 1972 se začalo 

s průzkumem u Ždánic a o rok později se ložisko začalo těžit. Nové objevy ložisek 

pokračovaly v dalších lokalitách, například v Lubné u Kroměříže. V roce 1974 bylo 
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objeveno další významné ropné ložisko ve východní části Ždánického lesa. V roce 1977 

byla zahájena těžba plynu na ložisku v Dolních Dunajovicích, které se po vytěžení 

proměnilo v další zásobník plynu, stejně jako v roce 1984 v Tvrdonicích. V roce 1979 

vyjeli těžaři Moravských naftových dolů do Iráku, kde potom pracovalo ještě dalších  

13 českých expedic. Průzkum prováděli i v bývalém Sovětském svazu v Tjumenské 

oblasti, Nizozemí, kde objevili plynové ložisko u Groningenu a ve Švédsku [5, 6]. 

V osmdesátých letech bylo objeveno přes deset ropných a plynových ložisek, 

například Nítkovice v roce 1980 a za dva roky plynové ložisko Uhřice. Téměř třetinu 

naftové produkce představovala v polovině 80. let lokalita Týnec. V roce 1986 byl 

proveden první československý horizontální vrt ve Ždánicích. Počátkem 90. let se začalo 

těžit ve Ždánicích a v Dambořicích, které představovaly skoro 80 % celkové těžby 

Moravských naftových dolů. Denně se z jednoho dambořického vrtu vytěžilo 35 tun, 

naproti tomu denní těžba ostatních sond byla kolem 1 tuny ropy. Nejvýznamnějším 

plynovým ložiskem se stal Karlín s přibližně 40 % celkové produkce plynu [5, 6].  

2.5. Vývoj těžba po roce 1990 

Oddělením od koncernu NaPP Bratislava vznikl v roce 1990 s. p. Moravské naftové 

doly Hodonín, které byly během privatizace dne 1. 5. 1992 transformovány na akciovou 

společnost. V tomto roce začala společnost UNIGEO těžit zemní plyn. V roce 1993 MND 

bylo odvrtáno 18 vrtů a vytěžilo se 111 tisíc tun ropy, z toho 50,4 % ložiska Uhřice a 18 % 

z ložiska Ždánice. Na ložisku Hrušky bylo ke zvýšení výtěžnosti použito zaokrajové 

zatláčení vody, na ložisku Měnín podzemní spalovací vlna a na ložisku Uhřice zatláčení 

plynu do do vrcholové části produktivní vrstvy. Druhé nejproduktivnější plynové ložisko 

bylo, po doprovodném plynu při těžbě ropy, ložisko Karlín 1. V tomto roce začala těžit 

ropu společnost Flachs-Union. V roce 1994 bylo MND odvrtáno 13 nových vrtů  

a vytěžilo se 127,8 tisíc tun ropy ze 13 ložisek a 197 ropných sond, z toho největší těžbu 

vykazovaly Dambořice 57,3 % a Ždánice 14,4 %. MND každý rok provedla 10 – 20 

nových vrtů, například v oblastech Břeclav, Poddvorov, Uhřice, Vracov, Kloboučky. 

V roce 1995 MND začalo s budováním dosud největšího sběrného naftového střediska 

Dambořice. V roce 1996 MND začala výstavbu podzemního zásobníku Uhřice. V tomto 

roce ukončila společnost Flachs-Union těžbu ropy, bohužel aniž by později vytěžené sondy 

zlikvidovala. V roce 1997 MND dokončila přestavbu sběrného střediska Dambořice  

a začal se vrtat vrt Krumvíř-2. V roce 1998 se z MND vyčlenily dceřinné společnosti MND 

Stavotrans a MND Strojírenská a bylo nalezeno nové ložisko ropy a zemního plynu 

v Krumvíři. V roce 1999 se MND Strojírenská přejmenovala na MND Servisní, 

pokračovalo se v průzkumu na ložisku Poddvorov, Mutěnice, Ždánice a do provozu byl 

uveden PZP Dolní Bojanovice. V roce 2000 společnost MND a. s. provedla 17 vrtů  

z toho 14 úspěšných. U dvou vrtů, Poddvorov a Mutěnice, se dosáhlo pravidelné těžby. 

Přes 70 % produkce ropy bylo z Dambořic, dále se těžila ložiska Ždánice, Poddvorov, 

Hrušky, Lužice, Lubná. V roce 2001 byla objevena nová ložiska u Dambořic nově 

vyhloubeným vrtem s počáteční těžbou 140 m
3
 ropy za den, dále u Uhřic a Žarošic. Opět 
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přes 70 % produkce ropy bylo z Dambořic. V roce 2002 MND založilo dceřinné 

společnosti MND Oil and Gas a MND Production a uvedlo do provozu ložisko Uhřice-Jih. 

Největší těžbu dosáhly opět Dambořice a nově Uhřice-Jih. Dále se těžily ložiska Hrušky, 

Poddvorov, Ždánice a Lubná. MND a. s. vybudovalo expediční středisko v Kloboukách  

u Brna napojené na ropovod Družba, určený pro ropu z oblasti Dambořice-Žarošice. 

Odvrtáno bylo 15 průzkumných vrtů a byly zlikvidovány a sanovány 4 staré ekologické 

zátěže. V tomto roce začala podnikat společnost TAXES Oil. V roce 2003 MND založila 

dceřinnou společnost MND Exploration and Production Limited. Kolem 80 % z celkové 

roční těžby tvoří těžba ložisek Dambořice, Uhřice-Jih a Žarošice. MND prováděla 

průzkum ve Vídeňské pánvi, Nesvačilském příkopu a oblasti Poštorná, Lednice, Ladná, 

celkem 6 vrtů, zlikvidovala a sanovala 14 starých vrtů a sond. V roce 2004 postavila MND 

sběrné středisko v Žarošicích, odvrtala 5 průzkumných vrtů, zlikvidovala 14 sond,  

1 kaliště a 3 sondy v jezerech. Těžbu ropy zahájila společnost UNIGEO. V následujícím 

roce MND odvrtalo 9 průzkumných vrtů, začalo těžit plynové ložisko Kloboučky, 

investovalo do druhotných těžebních metod v Dambořicích a zlikvidovalo 14 SEZ. 

UNIGEO pokračovalo v těžbě ropy a zemního plynu. V roce 2006 MND postavila další 

sběrné středisko v Poštorné, odvrtalo 8 průzkumných vrtů, zlikvidovalo 18 sond a 8 reliktů 

po těžbě ropy. UNIGEO pokračovalo v těžbě ropy a zemního plynu. Na Břeclavsku začala 

těžit ropu a zemní plyn Česká naftařská společnost. V roce 2007 bylo MND uvedeno  

do těžby 13 vrtů, zlikvidováno 27 sond a 3 relikty po těžbě ropy. O rok později MND 

zlikvidovala 5 sond. ČNS uvedla do těžby ložisko Charvátská Nová Ves. V roce 2009 

Česká naftařská společnost prozkoumávala ložisko Břeclav-II. V dalším roce ČNS zahájila 

těžbu v dobývacím prostoru Břeclav MND testovala 10 vrtů a zlikvidovala 41 sond  

a 5 reliktů po těžbě ropy. [6, 7-26].  

Vývoj těžby ropy od roku 1990 – 2010 dokumentuje tabulka č. 1 a graf č. 1. Vrchol 

těžby ropy byl dosažen v roce 2003, kdy se vytěžilo 315,5 tisíc tun ropy. Největším 

těžařem v ČR je MND. Vývoj těžby zemního plynu dokumentuje tabulka č. 2 a graf č. 2. 

Prvního maxima těžby bylo dosaženo v roce 1995, kdy se vytěžilo 273 milionů m
3
 

zemního plynu. Druhého maxima bylo dosaženo v roce 2010 s 260 miliony m
3
 zemního 

plynu. Nejvíce zemního plynu v ČR vytěžilo MND. Do statistik je však zahrnuta i těžba 

zemního plynu a metanu v DPB Paskov, která zahrnuje i těžbu degazovaného metanu 

v podzemí. [7-26] 
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Tabulka č. 1: Vývoj těžby ropy v ČR od roku 1990 do roku 2010 v tisících tun. [7-26 ] 

 MND ČNS UNIGEO FLACHS 
MND 

PRODUCTION 
CELKEM 

1990 50,3 — — — — 50,3 

1991 68,4 — — — — 68,4 

1992 81,9 — — — — 81,9 

1993 110,6 — — — — 110,6 

1994 128,0 — — 1,0 — 129,0 

1995 146,0 — — 1,0 — 147,0 

1996 151,8 — — 1,0 — 152,8 

1997 159,0 — — — — 159,0 

1998 199,9 — — — — 199,9 

1999 176,1 — — — — 176,1 

2000 204,4 — — — — 204,4 

2001 177,2 — — — — 177,2 

2002 245,3 — — — — 245,3 

2003 315,5 — — — — 315,5 

2004 303,9 — 1,5 — — 305,4 

2005 299,9 — 1,1 — — 301,0 

2006 256,3 9,6 0,9 — — 266,8 

2007 221,6 14,0 — — 10,6 246,2 

2008 188,7 14,3 0,4 — 26,5 227,9 

2009 175,6 7,5 — — 28,4 211,5 

2010 140,5 2,5 0,5 — 29,2 172,7 

Graf č. 1: Vývoj těžby ropy v ČR od roku 1990 do roku 2010 v tisících tun. [7 - 26 ] 
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Tabulka č. 2: Vývoj těžby zemního plynu v ČR od roku 1990 do roku 2010 v mil m
3
. [7-26 ] 

 MND ČNS UNIGEO 
DPB 

Paskov 

MND 

PRODUCTION 
CELKEM 

1990 103,2 — — 127,1 — 230,3 

1991 107,3 — — 124,4 — 231,7 

1992 102 — 6,7 144,6 — 253,3 

1993 104 — 3,9 135,9 — 243,8 

1994 120 — 3,6 136 — 259,6 

1995 119 — 7 147 — 273 

1996 104 — 3,7 143,2 — 250,9 

1997 100,7 — 3 125 — 228,7 

1998 113,9 — 1,6 124,9 — 240,4 

1999 109,5 — 2,4 115,7 — 227,6 

2000 105,3 — 2,2 96,5 — 204 

2001 71,8 — 0,7 114,9 — 187,4 

2002 61,8 — 2,2 110,6 — 174,6 

2003 82,6 — 2,7 114,8 — 200,5 

2004 127,7 — 3 113,3 — 244 

2005 98,8 — 4,9 117,3 — 221 

2006 94,2 0,5 14,1 113,6 — 222,4 

2007 102,7 0,9 13,8 113,6 0,2 231,2 

2008 117 1 8,8 110,6 1,8 239,2 

2009 110 5,7 6,6 107,6 1,7 231,6 

2010 107,8 33,6 4,4 112,5 1,7 260 

Poznámka: Těžba zemního plynu DPB Paskov včetně degazovaného metanu z podzemí 

Graf č. 2: Vývoj těžby zemního plynu v ČR od roku 1990 do roku 2010 v mil m
3
. [7-26 ] 
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Těžební společnosti 

Po roce 1990 u nás podnikalo v oblasti těžby ropy několik společností a sice MND  

a. s. a její sesterská firma MND Production a. s., Česká naftařská společnost a. s. (ČNS), 

Flachs Union s. r. o., UNIGEO a. s. a TAXES OIL s. r. o. V současné době těží ropu 

v České republice společnost MND a. s. a její seseterská firma MND Production, Česká 

naftařská společnost s. r. o. (ČNS) a UNIGEO a. s. [7-26]. V současné době provádí MND 

těžbu v ČR z 21 ložisek s denní těžbou cca 6000 barelů ropy (obrázek č. 7). 

Nejvýznamnější těžbou jsou ložiska Dambořice, Uhřice-Jih a Žarošice, které tvoří až 80 % 

celkové těžby [42].  

Moravské naftové doly a. s. (MND) je nejvýznamnější firmou v oboru u nás 

(obrázek č. 6). Dělí se na : 

- MND a. s. je největší společnost v ČR zabývající se aktivitami spojenými s ropou  

a zemním plynem. Je držitelem 3 průzkumných licencí a 64 dobývacích prostorů, licence 

na obchod s plynem a poskytuje strukturované dodávky a služby krátkodobé flexibility.  

- MND Gas storage a. s. se zabývá výstavbou a provozováním podzemních 

zásobníků plynu. Provádí přípravné práce na konverzi současných ložisek  

na nové PZP. Vlastní a provozuje virtuální PZP Uhřice – struktura Uhřice  

od r. 2001, struktura Uhřice JIH od r. 2012.  

- MND Drillig and services a. s. podniká průzkumné vrty na ropu, zemní plyn, 

geotermální energii a podzemní zásobníky plynu. Dále se zabývá podzemními 

opravami sond, likvidací a revitalizací starých nebo vytěžených sond. Provádí 

perforace, karotážní měření ve vrtech, výzkum sond včetně slickline operací, 

cementace ve vrtech a vyrábí produkční kříže. Od roku 1999 je členem 

mezinárodní asociace vrtních kontraktorů – IADC.  

- MND Exploration and Production Limited se zabývá průzkumem a těžbou ropy 

a zemního plynu mimo území České republiky. Své sídlo a ředitelství  

má v Londýně ve Velké Británii. Řídí zahraniční investice skupiny MND 

v Pákistánu a Jemenu. Má pobočku v Islámábádu v Pákistánu. 

- MND Oil Terminal Samara se strategickou polohou a připojením  

na ropovod Družba a dostupný prostřednictvím vodních, železničních  

a silničních cest. Má roční kapacitu překládky 3,4 milionu tun [42].  

 

Obrázek č. 6: Logo MND. [42] 
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Obrázek č. 7: Těžební kozlík. [42] 

Česká naftařská společnost s. r. o. (ČNS) se sídlem v Hodoníně vznikla v roce 

1996. Tato česko-švýcarská firma je součástí LAMA energy goup (obrázek č. 8).  

   

Obrázek č. 8: Logo České naftařské společnosti, která je součástí LAMA energy group [38] 

V roce 2000 zahájila ČNS s.r.o. průzkum a vyhledávání uhlovodíků v průzkumném území 

Břeclav. Výsledkem byl objev čtyř ložisek ropy a zemního plynu. V současnosti společnost 

těží ropu a zemní plyn v dobývacím prostoru Charvátská Nová Ves  

a na ložiscích hořlavého zemního plynu Břeclav I a Břeclav II (obrázek č. 9). V roce 2006 

byla zahájena těžba ropy a zemního plynu v dobývacím prostoru Charvátská Nová Ves 

v areálu těžebního střediska Poštorná. Ropa a zemní plyn jsou dobývány z hloubek kolem 

1400 metrů. Všechny vrty jsou vrtány jako úhybové kvůli komplikované povrchové 

situaci. Horizontální odklon některých vrtů přesahuje 800 m. Do současnosti bylo 

v průzkumném území odvrtáno 8 vrtů, další vrt Poštorná 11 je v současnosti realizován. 

V roce 2010 zahájila Česká naftařská společnost s.r.o. provoz nového těžebního střediska 

Břeclav. Dalším projektem, na kterém ČNS pracuje, je přechod stávajícího těžebního 

střediska Břeclav na plynový podzemní zásobník o kapacitě 100 mil. m
3
. Měl by být 

dokončen nejdřív v roce 2015. Firma těží ropu v městských částech Břeclavi, v Charvátské 

Nové Vsi a v Poštorné [7-26, 38].  
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Obrázek č. 9: Těžební středisko zemního plynu a vrtná věž na Břeclavsku - Česká naftařská společnost. [38] 

Flachs Union s. r. o. se sídlem v Hodoníně podnikala v letech 1994–1996. 

Zabývala se vyhledáváním, průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu. Během svého 

působení v letech 1994–1996 vytěžila po tisíci tunách ročně, celkem 3 000 tun ropy. 

Flachs-Union, ale po ukončení těžby sondy nezlikvidovala. [7-26].  

UNIGEO a. s. se sídlem v Ostravě (obrázek č. 10), divize Gasoil se od roku 1994 

zabývá vyhledáváním, průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří, v prostoru východního a jihovýchodního 

okraje české části hornoslezské pánve. V posledních letech realizuje projekty v oblasti 

střední a jižní Moravy – jv. svahy Českého masivu, Vídeňská pánev. Zemní plyn těží  

od roku 1998 dodnes, a to z ložisek Komorní Lhotka I – od r. 1998, Krásná pod Lysou 

horou – od roku 1999, Morávka – od roku 2001, Janovice – od roku 2005 (obrázek č. 11). 

Těžba ropy z ložiska Krásná pod Lysou horou probíhá od roku 2003 dosud. Zemní plyn 

dodává do veřejné sítě Severomoravské plynárenské a.s. a ropu do polských rafinérií. 

V letech 2004–2006 vytěžila v Krásné pod Lysou horou 3 500 tun ropy [7-26, 52].  

 

Obrázek č. 10: Logo firmy UNIGEO. [52] 
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Obrázek č. 11: Těžební středisko zemního plynu firmy UNIGEO [52] 

TAXES OIL s. r. o. se sídlem v Hodoníně (obrázek č. 12) se zaměřuje na zajištění 

nejstaršího ložiska ropy a zemního plynu v ČR – Hodonín a na uchování významných 

součástí tohoto ložiska pro budoucnost. Vytěžila při tom 30 tun ropy [7-26, 43].  

 

Obrázek č. 12: Logo firmy TAXES OIL s. r. o. [43] 
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3.  STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

Starou ekologická zátěž je závažná kontaminace horninového prostředí, 

podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním  

s nebezpečnými látkami v minulosti Jde zejména např. o ropné látky, pesticidy, PCB, 

chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod. Zjištěnou kontaminaci můžeme 

považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace 

neexistuje nebo není znám [37].  

Staré ekologické zátěže můžeme rozdělit na dva druhy, a to na zátěže vznikající  

po ukončení provozu různých průmyslových výrob a technologii – zátěže výrobní  

– např. těžba surovin, průmyslové skládky, chemické závody, zemědělské podniky  

a na zátěže nevýrobní – hlavně zátěže způsobené armádou [28].  

Starými ekologickými zátěžemi ve smyslu UV ČR 713 / 2007 jsou:  

- vlastní nevhodně nebo nedostatečně zlikvidované ropné sondy, které představují možné 

zdroje nekontrolovaného vnášení ropy a ložiskové vody do životního prostředí 

- znečistění zemin a podzemních vod ropou v bezprostředním okolí SEZ starých těžebních 

ropných sond určených k relikvidaci 

- znečistění zemin a podzemních vod ropou v bezprostředním okolí SEZ sond již v minulosti 

zlikvidovaných v souladu s platnou báňskou legislativou, ale bez provedeného průzkumu 

znečistění přírodního prostředí a následné sanace 

- znečistění zemin a podzemních vod v okolí SEZ sond dosud existujících, které jsou určeny 

k likvidaci [50]. 

3.1. Odpovědnost za staré ekologické zátěže 

Odstraňování starých ekologických zátěží spojených s privatizovaným majetkem 

vzniklých před privatizací probíhá v ČR od začátku 90. let. Stát se při privatizaci majetku 

zavázal odstranit ekologické zátěže k němu vázané formou ekologické smlouvy uzavřené 

mezi státem a nabyvatelem majetku. Řešením závazku byl pověřen Fond národního 

majetku ČR (FNM ČR) a po jeho zrušení 1. 1. 2006 Ministerstvo financí ČR (MF ČR), 

které vypořádává závazek prostřednictvím jednotlivých zadávacích řízení s individuálními 

odstraňovateli ekologických škod [35].  

Odstraňování starých ekologických zátěži v souvislosti s procesem privatizace se řídí 

následujícími předpisy:  

- Zákon 92/1991 Sb., zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, 

- Zákon 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti 

Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky,  

- Usnesení vlády 212/1997, o zásadách postupu při privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., 
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- Usnesení vlády č. 51/2001, o Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před 

privatizací,  

- Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách [40, 45]  

Podle Zákona 92/1991 Sb., o velké privatizaci, s vlastnickým právem  

k privatizovanému majetku přecházejí na jeho nabyvatele i jiná práva a závazky související 

s privatizovaným majetkem mimo jiné i závazky ekologické. Aby nabyvatel 

privatizovaného majetku nenesl celou tíži odstranění SEZ, na jejichž vzniku se nepodílel, 

zavedl stát vládním usnesením č. 51/2001 politiku příspěvků na odstraňování starých 

ekologických zátěží. Toto usnesení říká, že veškeré ekologické závazky přechází  

na nabyvatele privatizovaného majetku, privatizovaný subjekt nebo jeho právního 

nástupce. Nabyvateli nebudou kvůli ekologickým závadám poskytovány žádné slevy  

z kupní ceny ani jiné formy zvýhodnění s výjimkou zvýhodnění vyplývající právě  

z aplikace zásad uvedených v usnesení č. 51/2001.  

Ekologická závada je znečištění podzemních vod, horninového prostředí, staveb 

nebo jejich částí a skládka škodlivých odpadů, které svými chemickými, fyzikálními  

nebo biologickými vlastnostmi mohou při současném technickém stavu zabezpečení 

skládky ohrozit životní prostředí. 

Pro získání zvýhodnění musí nabyvatel vypracovat ekologický audit,  

což je vyhodnocení závazků podniku z hlediska ochrany životního prostředí, především 

vyčíslení škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku. Ekologický 

audit je po 29. únoru 1992 součástí privatizačního projektu a zpracovaný jej nabyvatel 

předkládá k posouzení MŽP, které věcně přezkoumá jeho úplnost a správnost, rozhodne, 

jestli konkrétní znečištění je ekologickou závadou podle výše uvedeného výčtu a pokud  

je všechno v pořádku a ekologická závada představuje reálné nebo potenciální nebezpečí 

pro životní prostředí je ekologický audit předložen vládě ČR, která svým usnesením může 

vydat souhlas vlády s uzavřením ekologické smlouvy.  

Po schválení ekologické smlouvy dojde k rozhodnutí o privatizaci. Souhlas vlády  

s uzavřením ekologické smlouvy lze vydat dodatečně i po přijetí rozhodnutí o privatizaci, 

jestliže MF obdrží žádost o uzavření smlouvy ještě před rozhodnutím o privatizaci. 

Ekologickou smlouvu lze uzavřít i v případech, kdy byl privatizační projekt předložen  

před 29. únorem 1992. Vládu je možné požádat o uzavření ekologické smlouvy  

i po realizaci rozhodnutí o privatizaci, jestliže jde o velmi závažnou ekologickou závadu, 

která prokazatelně vznikla před privatizací, a která ohrožuje zdroj pitné vody  

pro hromadné zásobování obyvatel. Podmínkou schválení ekologické smlouvy  

je předložení analýzy rizika, zpracované na náklady žadatele a doporučující stanovisko 

MŽP. Ekologická smlouva je uzavřena mezi MF (dříve FNM) a nabyvatelem.  

MF se v ní zavazuje k úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků, 

zahrnující náklady na průzkumy ekologické závady, analýzu rizik a její aktualizace, 

projekt a realizaci nápravných opatření a činnost odborného dohledu při nápravě 

ekologických závad.  
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Po uzavření ekologické smlouvy je nezbytnou podmínkou k úhradě nákladů  

na odstranění ekologických závad správní rozhodnutí státní správy, nejčastěji České 

inspekce životního prostředí (ČIŽP), vycházející z analýzy rizik. ČIŽP určí opatření  

k nápravě ekologických závad vzniklých prokazatelně před privatizací, u nichž analýza 

rizika prokázala odůvodněnost jejich odstranění.  

Ukončení ekologické smlouvy závisí na splnění podmínek uložených v rozhodnutí 

ČIŽP. Splnění podmínek musí být protokolárně osvědčeno na základě závěrečné zprávy  

o plnění realizačního projektu nápravných opatření. Závěrečná zpráva musí obsahovat 

vyhodnocení zbytkových ekologických rizik [28, 39].  

3.2. Staré ekologické zátěže v CHOPAV Kvartéru řeky 

Moravy 

V CHOPAV Kvartéru řeky Moravy se nachází v současné době celkově 660 sond 

a 12 reliktů, které mohou představovat riziko ohrožení vodárensky významného území,  

a z toho velké množství jich může přímo ohrožovat jímací území skupinového vodovodu 

Podluží u Moravské Nové Vsi zásobující cca 30 tisíc obyvatel na Břeclavsku  

a Hodonínsku pitnou vodou. V okolí sond se předpokládá existence znečištění související  

s těžbou před privatizací. Sondy, jejichž těžba byla ukončena před privatizací a již byly 

odborně zlikvidovány bezpečným způsobem moderní technologií, ale bez průzkumu  

a sanace znečištění jsou již zabezpečeny odpovídajícím způsobem. Nedá se však vyloučit 

znečištění v jejich okolí způsobenou historickým provozem před privatizací.  

Okolí ostatních sond a reliktů je v dosud neupřesněném rozsahu znečištěno ropou  

v nesaturované zóně i mělké kvartérní zvodni. Rozsah znečištění bude ověřen průzkumem 

[33].  

Kvůli velkému množství SEZ v oblasti, začínající přibližně na východ od Hodonína 

a končící na soutoku Dyje a Moravy, je třeba nápravná opatření provést postupně. Přitom 

se musí postupovat od nejrizikovějších míst k méně rizikovým tak, aby do již sanovaných 

oblastí nemohlo proniknout znečištění z míst, kde sanace a relikvidace sond dosud 

neproběhla. Předmětná oblast byla proto rozdělena na 6 sektorů (tabulka č. 3) a na prostor, 

ve kterém je financování sanace zajištěno z Operačního programu Životní prostředí, 

prioritní osa 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží. Jednou ze základních 

podmínek  

pro úspěšné vyhodnocení a následné schválení zpracovaného projektu je také doklad  

o komplexnosti řešení území. Předkladatel projektu je povinen doložit, že posuzovaný 

sanační projekt je závěrečnou etapou sanačních prací a ekologická zátěž zcela odstraněna 

tak, aby se sanované území stalo neomezeně využitelné [36, 39].  
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Tabulka č. 3: Počty starých ekologických zátěží v jednotlivých sektorech. [51] 

  Sektor I. Sektor II. Sektor III. Sektor IV. Sektor V. Sektor VI. 

SEZ likvidované 

po r. 1992 
10 8 3 3 x x 

K likvidaci  3 5 5 x x x 

K relikvidaci  74 46 29 
46 + 3 

úhyby 

22 + 2 

úhyby 
248 

Relikty 1 x x 3 2  

Míst k sanaci 

celkem 
87 + 2 59 37 51 23 248 

V sektoru I se nachází v současné době 77 sond a 1 relikt. Z toho 74 je sond 

nedostatečně nebo nevhodně zlikvidovaných a 3 sondy jsou dosud bez jakékoliv likvidace 

ve stavu odstávky po těžbě. Dále je zde 10 sond, jejichž těžba byla ukončena  

před privatizací, a které již byly odborně zlikvidovány bezpečným způsobem moderní 

technologií bez průzkumu a sanace znečištění. Je zde i 1 relikt. Doba plnění je  

od účinnosti smlouvy do 31.12.2014.  

V sektoru II se nachází v současné době 51 sond. Z toho 46 je sond nedostatečně 

nebo nevhodně zlikvidovaných a 5 sond je dosud bez jakékoliv likvidace ve stavu 

odstávky po těžbě. Dále je zde 8 sond, jejichž těžba byla ukončena před privatizací,  

1 sonda byla odborně zlikvidována a v jejím okolí probíhá sanace. Doba plnění  

je od 1.6.2010 do 31.12.2014. 

V sektoru III se nachází v současné době 37 míst. Z toho je 29 sond nedostatečně 

nebo nevhodně zlikvidovaných a 5 sond je dosud bez jakékoliv likvidace ve stavu 

odstávky po těžbě. Dále jsou zde 3 sondy, jejichž těžba byla ukončena před privatizací,  

a které již byly odborně zlikvidovány bezpečným způsobem moderní technologií,  

ale bez průzkumu a sanace znečištění. Předpokládaná doba plnění je do 31.12.2014. 

V sektoru IV se nachází v současné době 51 míst. Z toho je 46 sond nedostatečně 

nebo nevhodně zlikvidovaných a 3 úhyby ve stejném místě. Dále jsou zde 3 sondy,  

jejichž těžba byla ukončena před privatizací, a které byly odborně zlikvidovány bezpečným 

způsobem moderní technologií ale bez průzkumu a sanace znečištění. V okolí 3 reliktů,  

v jejichž prostoru před privatizací bylo nakládáno s ropou, může přetrvávat znečištění,  

z toho jeden se nachází v místě totožném se sondou LA 12. Předpokládaná doba plnění  

je do 31.12.2016. 

V sektoru V se nachází v současné době 23 míst. Z toho je 22 sond nedostatečně 

nebo nevhodně zlikvidovaných a 2 úhyby ve stejném místě. V okolí 2 reliktů,  

v jejichž prostoru před privatizací bylo nakládáno s ropou, může přetrvávat znečištění,  
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z toho jeden relikt je v místě totožném se sondou BREC 7 a BREC 7B. Předpokládaná 

doba plnění je do 31.12.2016. 

V sektoru VI se nachází v současné době 248 míst. Okolí celkem všech 248 míst  

s výskytem SEZ může být v dosud neupřesněném rozsahu znečištěno ropou, která se může 

nacházet v nesaturované zóně i mělké kvartérní zvodni. Na plochách sektoru VI se nalézá 

i několik reliktů, které jsou pozůstatky staveb a technologií, sloužících k průzkumu nebo 

těžbě ropy a zemního plynu. Tyto objekty buď přímo obsahují kapalná a kašovitá média 

 s vysokým podílem látek nebezpečných vodám, nebo jsou jimi znečištěna. Předpokládaná 

doba plnění je do 31.12.2016. [41, 51].  

Sanace SEZ po těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV Kvartér řeky Moravy na 

jižní Moravě spadají do odpovědnosti státu, přesněji do působnosti právnické osoby 

Palivový kombinát Ústí (PKÚ), státní podnik. Obvodní báňský úřad v Brně nařídil PKÚ 

zahájit kontrolu stavu všech evidovaných a nedostatečně zlikvidovaných sond 

 v odpovědnosti státu, které byly evidovány a zlikvidovány organizací Moravské naftové 

doly, s. p. (v likvidaci) či jejími právními předchůdci. V souvislosti s výkonem této 

činnosti pak uložil povinnost informovat OBÚ a předložit harmonogram relikvidace [41, 

51].  

Cílem sanace je provedení a vyhodnocení průzkumu znečistění v oblasti SEZ  

a finální sanace zemin a podzemních vod znečistěných nad limit pro dané území. 

Relikvidace sond musí být provedena bez ohledu na výsledky průzkumu, aby se zajistilo 

ukončení reálné nebo potencionální migrace ložiskových médií směrem k povrchu. Sanací 

se znemožní další pronikání ložiskových médií do vodárensky využitelné zvodně a budou 

odstraněny z prostředí cizorodé látky. Dojde tím ke zlepšení stavu kvality podzemních 

a povrchových vod a snížení zátěže vodních ekosystémů. Ve směru proudění podzemních 

vod se nachází jímací území skupinového vodovodu Podluží, který zabezpečuje dodávku 

pitné vody pro cca 30 tisíc obyvatel Hodonínska a Břeclavska. Nápravná opatření jsou 

směřována k ochraně před jeho znehodnocením. V minulosti bylo totiž opakovaně ověřeno 

ropné znečištění i uvnitř ochranných pásem. Bude omezen přestup kontaminantů do 

potravního řetězce. Území pak bude uvolněno pro další aktivity [33].  

3.3. Odstraňování starých ekologických zátěží po těžbě ropy za 

pomocí fondů EU  

Usnesením vlády ČR č. 713/2007 byly do působnosti státního podniku PKÚ 

začleněny činnosti spojené s likvidací ekologických zátěží po těžbě ropy v odpovědnosti 

státu na území jižní Moravy. Projekt likvidace SEZ po těžbě ropy a plynu v CHOPAV 

Kvartér řeky Moravy je financován z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 

4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží. V této prioritní ose je možné financování 

podobných projektů za předpokladu, že analýzou rizik je prokázáno přímé ohrožení 

životního prostředí nebo zdraví lidí. Vzhledem k velikosti území CHOPAV a různému 
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stupni naléhavosti řešení problému odstraňování SEZ byla pro financování z fondů EU 

vyčleněna oblast okolí vodního zdroje Moravská Nová Ves. V souladu se zadávacími 

podmínkami OP ŽP – prioritní osy 4.2 lze proces likvidace rozdělit do následujících fází 

[33, 49]: 

- Analýza rizik  

- Studie proveditelnosti 

- Projekt likvidace SEZ 

- Fyzické provedení relikvidačních a sanačních prací. 

3.3.1.  Analýza rizik 

Cílem analýzy rizik je provedení a vyhodnocení průzkumu znečištění zemin  

a podzemních vod ropou v bezprostředním okolí starých těžebních ropných sond určených 

k relikvidaci a ověření rizika migrace ropy a ložiskových vod do životního prostředí  

v důsledku nevhodné likvidace těchto starých těžebních sond. Vzhledem k velikosti území 

CHOPAV a různému stupni naléhavosti řešení problému odstraňování starých 

ekologických zátěží byla Analýza rizik realizována v oblasti vymezené jako nejvíce 

ohrožující vodní zdroj Moravská Nová Ves, což je pouze část celého území,  

kde se pozůstatky po těžbě uhlovodíků vyskytují, a které může být znečištěním ovlivněno. 

Analýza rizik byla provedena uvnitř ochranného pásma jímacího území vodního zdroje 

Moravská Nová Ves a v prostoru severovýchodně a jižně od jeho hranice v prostoru mezi 

obcemi Hodonín, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Týnec na Moravě, Tvrdonice, 

z východu ohraničeném řekou Moravou. Vstupy pro stanovení rizik byly výsledky 

podrobného průzkumu zahrnující veškeré práce nezbytné pro detailní popis lokality hlavně 

z hlediska ohraničení znečištění a jeho šíření. Průzkum byl zaměřen na detailní 

charakteristiku kontaminace a úplnou interpretaci zjištěných dat. Důraz byl kladen  

na podrobnou konturaci znečištění, hloubkový dosah a jeho bilanci. Dále bylo zjištěno  

a doloženo, v jakém rozsahu se na lokalitě vyskytují polutanty ve volné fázi.  

Atmogeochemický průzkum sloužil pro vymapování plošného rozsahu území 

zasaženého ropnými látkami při stanovení míry kvantitativních parametrů znečištění  

a k následnému zpřesnění vytýčení zarážkových bodů průzkumných nevystrojených  

a vystrojených vrtů v centrech kontaminace a na hranicích kontaminačních mraků. 

Nevystrojené průzkumné vrty byly vrtány lehkou vrtnou soupravou talířovými 

vrtáky bez manipulačního pažení do hloubky 3–4 m pod terén. Během hloubení byly  

do připravených vzorkovnic odebírány směsné vzorky zemin pro stanovení obsahu 

přítomných polutantů. Vzorky byly označeny identifikačním štítkem s označením vrtu, 

hloubkového intervalu a datem odběru. Vzorky byly ukládány v temperovaných boxech  

a přepraveny každý den po ukončení prací do laboratoře. Horniny zastižených vrtů byly 

detailně petrograficky a litologicky popsány. Při hloubení vrtů byly sledovány vizuálně  

a organolepticky přítomné cizorodé látky, hlavně ropa, ale také například materiály 

deponované v odkalištích – výplach. 
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Vystrojenými hydrogeologickými vrty úplnými do 10 m pod terén a mělkými 

vystrojenými hydrogeologickými vrty neúplnými do 5,5 m pod terén byly sledovány 

poměry v mělké kvartérní zvodni. Průměr výstroje byl 110 mm. Vrtalo se pojízdnou 

soupravou talířovými vrtáky nebo jádrovnicí pro odběr neporušených vzorků.  

Z vrtů byly odebrány vzorky pro stanovení zrnitostních rozborů a porozity.  

Po ustálení hladiny byl odebrán vzorek na přítomnost volné fáze, obsahu NEL. 

Vzorkovalo se přelivným vzorkovačem pro sledování tloušťky fáze VV1 nebo VV2. 

Vzorky byly odebírány do připravených vzorkovnic a označeny identifikačním štítkem  

s označením vrtu a datem odběru. Vzorky byly ukládány v temperovaných boxech  

a přepraveny po ukončení prací do laboratoře. Vzorky zemin a podzemních vod byly 

podrobeny testům na přítomnost obsahu nepolárních extrahovatelných látek – NEL,  

C10 – C40. Testy byly provedeny v akreditované laboratoři. 

Konečnou fází Analýzy rizik je interpretace výsledků, v rámci které bylo 

vymezeno území k sanačnímu zásahu. Byly navrhnuty reálné cíle a cílové parametry 

nápravných opatření a způsob prokázání jejich dosažení s návrhem postsanačního 

monitoringu, dále návrh nápravných opatření nebo srovnání alternativních postupů 

omezování či eliminace rizik, popřípadě návrh na zpracování studie proveditelnosti  

a odhad finančních nákladů a časové náročnosti doporučených variant nápravných 

opatření. Součástí projektu byla i vzorová relikvidace 10 ropoplynonosných sond, 

zlikvidovaných nedostatečně nebo nevhodným způsobem v minulosti několika různých 

typů podle lokalizace, výstroje a hloubky zastižených produkčních obzorů a způsobů 

nevhodné likvidace [49].  

3.3.2.  Studie proveditelnosti  

Studie proveditelnosti je podkladem pro odpovědný konečný výběr varianty 

nápravného opatření k realizaci. Ještě v předprojektové fázi může podstatně snížit rizika  

a nejistoty spojené s realizací nápravných opatření. Vychází z ní projekt nápravných 

opatření. Studie proveditelnosti obsahuje obecně identifikace, rozpracování, hodnocení  

a porovnání variant nápravných opatření, která přichází pro danou lokalitu v úvahu  

pro zajištění požadované úrovně redukce rizik z kontaminace horninového prostředí. 

Hodnocené varianty musí být ve studii proveditelnosti dostatečným způsobem 

charakterizovány technicky, finančně a z hlediska svých efektů. Jejich hodnocení, 

vzájemné porovnání a eliminace se provádí shodným způsobem podle stanovených kritérií. 

Všechny faktory uplatňující se při hodnocení variant musí být ve studii dokumentovány 

tak, aby si čtenář mohl průběžně vytvářet vlastní názor a aby mohl posuzovat 

odůvodněnost vyslovovaných závěrů. Vzájemné porovnání variant musí být přehledné, 

nejlépe s využitím prezentace v souborných tabulkách. 

Podle příslušného Metodického pokynu MŽP se několik variant řešení nápravných 

opatření bez určení priority navrhuje již v Analýze rizik. Podle hloubky rozpracování 

variantních opatření v analýze rizik mohou být potom struktura i obsah studie 
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proveditelnosti přiměřeně modifikovány oproti doporučením tohoto pokynu. V krajním 

případě se studie proveditelnosti zabývá jen dvěma variantami nebo alternativami, které 

byly analýzou rizika doporučeny k dalšímu rozpracování a porovnání. Před definitivním 

rozhodnutím o realizaci nápravného opatření je třeba v co největší míře eliminovat 

nejistoty týkající se funkčnosti a proveditelnosti uvažovaných variant a alternativ 

v podmínkách dané konkrétní lokality. Potřebné doplňující informace by měly být 

zajištěny nejpozději v rámci zpracování studie proveditelnosti – doplňkové průzkumy, 

laboratorní práce, zkoušky technologií [44].  

3.4. Výsledky dříve provedených prací 

Část vrtů jsou ložiskové pro prozkoumání ropoplynových struktur a část 

hydrogeologické pozorovací. Vrty inženýrsko-geologické jsou vázány na oblast zástavby 

přiléhající ke starým zátěžím. Většinou jsou využitelné víceméně jen výsledky HG 

průzkumů a podmíněně výsledky vrtů IG, z nichž je možné použít údaje o rozhraních mezi 

jednotlivými faciálními rozhraními, a hlavně přechodu mezi povodňovými hlínami 

a štěrkopískovým kolektorem. Údaje z ložiskových vrtů pro průzkumně sanační práce se 

přípovrchovými vrstvami prakticky nezabývají [33].  

3.4.3.  Provedené průzkumy znečistění  

Průzkumy znečištění související s ropným znečištěním po průzkumu a těžbě 

uhlovodíků byly realizovány v území CHOPAV mnohokrát. Průzkum byl soustředěný 

zejména na JZ do prostrou mezi Nesytem a Teplým járkem a dále do prostoru vodního 

zdroje skupinového vodovodu Podluží. V okolí Hodonína byla údajně v polovině 

šedesátých let povrchová vrstva půdy v místech bývalé těžby eruptivním způsobem 

znečištěna ropnými látkami do té míry, že znemožňovala růst vegetačního krytu. 

Koncentrace ropných látek v okolí vrtů se údajně pohybovaly okolo 3000–4000 mg/kg. 

Většina původních těžebních sond byla zlikvidována jílováním kolony, seříznutím pažnice 

pod terénem, vybudováním cementového mostu a zarovnáním s terénem. O kvalitě těchto 

prací jsou však pochybnosti. Při prohlídce byly zjištěny přetoky vody s ropou ze starých 

sond, které nebyly využívány a počítalo se s jejich likvidací. Přetoky se pohybovaly okolo 

0,2–0,5 l/s. V okolí těžebních sond bylo ověřeno masivní povrchové znečištění. 

Předpokládá se stálý příron proplyněných ložiskových vod do kvartéru netěsnostmi pažnic 

těžebních vrtů a nedostatečnou likvidací starých těžebních sond.  

Plošný screeningový monitoring podzemních vod v CHOPAV Kvartér řeky 

Moravy vykázal vyšší obsah chloridů v podzemní vodě v prostoru s intenzivní těžbou rop 

v minulosti. Zvýšené obsahy Cl mají tvar protáhlého jazyka směru SV - JZ s výraznými 

maximy v prostoru mezi jižním okrajem Hodonína a jižní hranicí ložiska ropy, struktury 

Hodonín - Jih. 

Během evidence a revize starých ekologických zátěži byly u vybraných sond 

a reliktů odebrány povrchové vzorky zemin z obsypů u sond, okolí sond, kališť, sběrných 

uzlů a vod stagnujících ve sklepech. V řadě případů byla zemina prosycená ropou. Od roku 
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2000 probíhá před likvidací sond orientační průzkum znečištění v jejich těsné blízkosti. 

Většinou byly realizovány čtyři průzkumné mělké nevystrojené vrty do hloubky 4 m pod 

terén na hladinu podzemní vody. Pokud v okolí sondy, kde průzkum probíhal, byla 

v zeminách nebo podzemních vodách ověřena v kterémkoliv vzorku koncentrace NEL 

překračující hodnotu kritéria MŽP nebo byly zeminy saturované ropou nebo zjištěna fáze 

na hladině, je prostor sondy považován za znečištěný. 

Podle výsledků všech průzkumů nelze vypozorovat zákonitost vertikální 

stratifikace kontaminace. Není pravidlem, že nejvyšší obsahy by byly vázány na 

přípovrchovou vrstvu povodňových hlín nebo naopak na přechodnou vrstvu mezi 

povodňovými hlínami a štěrkopísčitými vrstvami zvodně. Nedá se ani jednoznačně 

potvrdit souvislost mezi obsahy ropy v nesaturované a saturované zóně. Často byly 

v návrtu obsahy ropy v zeminách relativně nízké nebo dokonce žádné a i tak byla na 

hladině podzemní vody zastižena ropa. S nejvyšší pravděpodobností je to způsobeno úniky 

ropy přes nesaturovanou zónu v místech nezastižených vrtnými pracemi. Nejčastěji jde 

přímo o sklepy vrtů, kaliště nebo u relativně mladších sond přípojky apod. Znečištění 

nesaturované zóny nad hranicí rozkyvu hladiny podzemních vod souvisí s dřívější těžbou 

ropy. Průzkum nebyl tak podrobný, aby bylo možné zmapovat rozsah znečištění do plochy 

nebo bloků. Jde o kontaminaci z povrchu, která v řadě míst zůstává vázána na špatně 

propustné povodňové hlíny. Obsahy indikované laboratorními testy naznačují, že ve 

většině případů nedošlo k nasycení zemin ropou do té míry, že by gravitačně dospěla 

k hladině podzemní vody. Vzhledem k relativně značné vzdálenosti průzkumných vrtů od 

předpokládaných bodových zdrojů znečištění – staré těžební sondy, však nelze vyloučit, že 

v těsném okolí sond mohla taková situace nastat. Tato pravděpodobnost se zvyšuje 

v místech sklepů okolo sond, kde byly povodňové hlíny částečně odtěženy a krycí vrstvy 

zvodně jsou tak oslabené [33].  

3.4.4.  Prioritní polutanty 

Znečišťující látkou je ropa skládající se z mnoha desítek až stovek organických 

sloučenin a ložisková voda s vysokým obsahem rozpuštěných látek s hlavní natrium-

chloridovou složkou. Ve vídeňské pánvi se vyskytuje ropa velmi lehká parafinická, lehká 

až těžká parafinicko-naftenická nebo naftenicko-parafinická ropa a velmi těžká ropa 

naftenického charakteru. S geologickým stářím kolektoru vzrůstá obsah parafinických 

uhlovodíků a obsah naftenických uhlovodíků a aromátů se snižuje. Se vzrůstající hloubkou 

uložení ložiskových hornin klesá měrná hmotnost rop. Složení ropy se mění podle 

jednotlivých oblastí výskytu a vývoje produktu po úniku z ložiska do prostředí v čase. 

Podrobné analýzy ropy z většiny ložisek v zájmových oblastech nejsou k dispozici kvůli 

ukončené těžbě nebo závěrečné fáze dotěžování. Pro většinu popisovaných ložisek lze 

analogicky použít surovou ropu typu Dambořice, obsahující přes 200 sloučenin, z nichž 

největší podíl tvoří i,n-pentan, n-hexan, methylcyklohexan, methylcyklopentan,  

2-methylpentan, 3-methylpentan, n-heptan a toluen a dále také aromatické uhlovodíky  

i polyaromatické uhlovodíky. 
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Ke sledování je doporučen parametr NEL kvůli velkému souboru dat, která jsou  

k dispozici z dříve provedených průzkumů. Cca 10 % stanovení by mělo být provedeno 

jako C10–C40 a mezi stanoveními by měly být provedeny korelace. Pro sledování 

přítomnosti ložiskových vod byly vytipovány chloridové aniony, konduktivita, pH a Eh.  

V dalším textu jsou proto popsány vlastnosti ropných látek, identifikovatelných jako NEL, 

které patří mezi nejběžněji se vyskytující. Mezi ropné látky se řadí primární surovina  

– ropa, vzácně gazolin a produkty jejího zpracováni – benzíny, petrolej, minerální oleje 

[33].  

3.4.5.  Ochrana podzemních vod a ochrana přírody 

CHOPAV Kvartér řeky Moravy je stanovené Nařízením vlády 85/l98l Sb. Morava, 

Kyjovka i Dyje jsou významné vodní toky. Podzemní vody jsou tu dlouhodobě využívány 

pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. U Moravské Nové Vsi se na ploše 1547 ha  

v pravobřežní údolní nivě řeky Moravy nachází jímací území Skupinového vodovodu 

Podluží. V provozu je od roku 1988. Vrty jímacího systému tvoří jímací řad  

o 38 objektech, jehož délka je cca 4 km. Vrty leží ve vzdálenosti 0,2 km až 1,6 km od řeky 

Moravy. K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemních vod jsou 

stanovena pásma hygienické ochrany [33].  

3.5. Předběžný koncepční model znečistění  

Průzkum kontaminace byl, až na výjimky, proveden u všech dosud likvidovaných 

sond, uznaných jako SEZ. Předběžný koncepční model znečištění odráží skutečnost,  

že při průzkumu a těžbě ropy docházelo k únikům ropy do životního prostředí v důsledku 

použitých technologií vrtných prací a těžby. Během vrtných prací byla k cirkulaci 

výplachu využívána kaliště, vyhloubená v původním rostlém terénu cca 2–3 m pod terén 

bez zabezpečení proti migraci látek do okolí. V kalištích o objemu až několika m
3
 mohou 

být deponovány bentonit, technologické kapaliny a odpady, ale i ropa a olej. Po ukončení 

vrtných prací byla kaliště se svým obsahem ponechána na místě a byla zavezena. 

V počátcích těžby byly uplatňovány eruptivní způsob a lžícování bez hermetického 

uzavření zhlaví těžební sondy. Ropa byla vedena kanálky vykopanými přímo v terénu  

nebo kanálky vyloženými dřevěnými fošnami do zemních sběrných nádrží a odtud 

převážená na vozech. Se zavedením hlubinných čerpadel byla většinou u každé sondy 

instalována nadzemní železná nádrž, odkud byla ropa přečerpávána do lokálních čistících  

a filtračních stanic a následně do produktovodu. Na hladinu podzemních vod pak ropa 

migrovala gravitačně. K výraznému omezení znečišťování došlo zhruba až v šedesátých 

letech s používáním hermetické těžby a recirkulace výplachu. Důsledné dodržování 

ochrany životního prostředí nastalo až po roce 1989. 

Další cestou úniků ropy mohly být nedostatečně zajištěné těžební sondy,  

kdy migrace ropy do podzemních voda probíhala přímo z ložiska do podzemních vod.  

Ke kontaminaci může nadále docházet díky existenci umělých migračních cest mezi 

ložisky a povrchem na nezajištěných nebo nevhodně zlikvidovaných sondách. Rozlišit stáří 
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znečištění není reálné. Stejně tak není reálné v území s vysokou kumulací sond na malém 

prostoru rozlišit konkrétní sondu, která znečištění způsobila nebo způsobuje.  

U kontaminace zemin a zejména podzemních vod se nedá ve většině míst rozlišit, jestli 

bylo znečištění způsobeno sondami náležícími do souboru starých zátěží bez majitele – 

sondy nevhodně nebo nedostatečně zlikvidované, nebo s majitelem známým – sondy  

na likvidaci čekající nebo odborně zlikvidované po roce 1999. 

Znečištění zemin může dosahovat lokálně nasycení ropou. Znečištění podzemní 

vody může být ve formě ropné fáze, ale i ve formě rozpuštěných uhlovodíků na značné 

ploše. Plošný a vertikální rozsah znečištění volnou fází či emulzí bude odpovídat objemu 

uniklé ropy a rozkolísanosti hladiny podzemních vod. Hlavním problémem  

je pravděpodobné ohrožení vodního zdroje Moravská Nová Ves v případě kombinace 

extrémního sucha s poklesem hladiny podzemních vod a přechodu napjaté hladiny  

na volnou a posílení vodního zdroje novými jímacími objekty. Ohrožení terciérních zvodní 

v nadloží a podloží lignitové sloje, odvodňované při těžbě na dole Mír využívaných 

i k zásobování Mikulčic pitnou vodou, bylo vyloučeno. Možnost migrace znečištění  

z prostoru CHOPAV Kvartér řeky Moravy není možné s ohledem na vyklínění těchto 

obzorů mimo hranice CHOPAV na lužickém zlomu. Jen v omezeném prostou jižně  

od Týnce zasahují výchozy terciérních zvodní do prostoru kvartérní nivy řeky Moravy  

za týneckým poruchovým pásmem. Ve dříve provedených pracích byla komunikace 

zvodní zanedbatelná [33].  

3.6. Vstupní monitoring 

Vstupní monitoring ověřuje data z předchozích průzkumů a případné změny 

poměrů na lokalitě. Průzkumné práce mohou být provedeny před i po vlastní relikvidaci 

sondy. Vzhledem ke vzdálenostem mezi sondami je nutno postupovat řetězovým 

systémem. Bezprostředně po průzkumu znečištění v okolí sondy upřesnit rozsah sanačního 

zásahu a ihned po relikvidaci tuto sanaci realizovat. Postup musí respektovat směry 

proudění podzemních vod. Práce proto musí postupovat na jednotlivých shlucích sond  

od SV k JZ. Tím se zajistí, že se do území nebude nutné vracet a opakovaně provádět 

rekultivaci. Podle předběžných zjištění není relikvidace proveditelná u všech sond  

s nasazením soupravy POS. U některých sond pravděpodobně nebude moci být realizován 

ani průzkum nebo pouze v omezeném rozsahu. Některé sondy se totiž nachází v prostoru 

sedimentační nádrže, uprostřed nádrže, v těsné blízkosti staveb nebo pod stavbami. 

Průzkum v tomto místě není běžnou metodou reálně proveditelný [33].  

3.6.1.  Technické a terénní práce 

Během přípravy vstupního monitoringu, při provádění prací a jejich vyhodnocení, 

jsou použity standardní postupy při respektování požadavků platné legislativy na úseku 

ochrany Životního prostředí, geologických prací, hornické činnosti, bezpečnosti a ochrany 

zdraví, metodické pokyny MŽP. Vzorkování probíhá v souladu s Metodickým pokynem 

MŽP – Vzorkovací práce v sanační geologii z prosince 2006. Laboratorní testy provede 



Michal Matis: Problematika likvidace SEZ po těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV 

Kvartéru řeky Moravy 

2012 30 

 

akreditovaná laboratoř. Rozsah monitoringu je projektován na základě zkušeností  

s průzkumy a sanacemi v okolí SEZ v CHOPAV Kvartér řeky Moravy, např. v rámci prací 

na AR 2009/2010. V rámci legislativní přípravy prací se musí získat nutná povolení, 

stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci od státních orgánů a organizací. správců 

sítí. [33].  

Vstupní monitoring podzemních a povrchových vod.  

Zreviduje se a o aktuální údaje doplní Databáze dostupných objektů pro sledování 

podzemních a povrchových vod. Těmi jsou zejména ověření technického stavu existujících 

vrtů, studní a vodočtů v době prohlídky a případné doplnění databáze o nově dohledané 

objekty nebo o údaje z existujících zpráv. Týká se to zejména ověření následujících údajů:  

- dohledání odměrných bodů a hydrogeologických parametrů  

- dohledání odměrných bodů a hydrogeologických parametrů vrtů řady HL  

- existenci domovních studní, vhodných odměrných bodů na povrchových tocích  

pro sledování úrovně hladiny povrchových vod  

- výškové zaměření odměrných bodů na HG objektech s absencí těchto údajů  

a veškerých dalších zjištěných skutečností, které by mohly mít k řešené 

problematice relevantní vztah.  

Veškeré získané výsledky jsou zaneseny do databáze, která se postupně doplněny  

v průběhu prací na dalších sektorech pro získání komplexních údajů o celé lokalitě.  

Na všech objektech. vhodných k monitorování se odeberou vzorky vod za statického stavu  

a podrobeny laboratorním rozborům na NEL, C10–C40, BTEX, PAU, RU kvalita. Pouze na 

pozorovacích vrtech a studnách se přelivným vzorkovačem nebo elektronickým čidlem 

sleduje přítomnost volné fáze ropy na hladině. Současně se sleduje úroveň hladiny 

podzemní vody za pomocí elektrokontaktního hladinoměru nebo jiného přístroje s atestací 

pro přesnost měření s chybou menší než 1 cm na 10 m. V podzemní vodě se změří 

konduktivita. pH a Eh podzemních vod. Stejné parametry, s výjimkou sledování 

přítomnosti fáze na hladině, se sledují na povrchových vodách v místech vodočtů  

a v několika dalších profilech. Všechny vzorky se odebírají jako prosté bodové. Vzorkuje 

se v souladu s Metodickým pokynem MŽP - Vzorkovací práce v sanační geologii. 

Laboratorní testy provádí akreditovaná laboratoř. Cca 5 % vzorků se odebírá  

pro sledování kvality vzorkování a přesnosti laboratorních testů QA/QC [33].  

Nevystrojené průzkumné vrty.  

Kvůli nízké těkavosti surové ropy se vrtá bud' soupravou s talířovými vrtáky  

nebo soupravou vibrační bez manipulačního pažení do předpokládané hloubky 3–4 m  

pod terén. Vrty nejsou vystrojeny a po ukončení prací jsou zlikvidovány záhozem. 

Odvrtaná zemina je zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Rozsah území umožňuje 

provést zmapování rozsahu kontaminace nesaturované zóny v prostoru většiny SEZ – sond 

určených k likvidaci nebo relikvidaci, v prostoru sond ekologicky zlikvidovaných  

bez průzkumu a sanace, a v prostoru reliktů. Překryv se může vyskytnout v případě 

masivních úniků ropy nebo v místech, kde jsou sondy od sebe vzdáleny pouze minimálně. 
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V okolí každé SEZ je naplánováno vyhloubení 25 nevystrojených mělkých sond  

do cca 4 m pod terén v pravidelné síti s krokem 5 m, přičemž uspořádání návrtů je ve tvaru 

šipky protažené v předpokládaném směru proudění podzemních vod. Schéma umístění vrtů 

se vytyčí od dvou geodeticky zaměřených krajních bodů schématu v ose se sondou v linii 

předpokládaného proudění podzemních vod. Pouze v místech nepřístupných pro vrtnou 

soupravu rozmístění sond určí individuálně geolog v závislosti na prostorových 

možnostech a případně se odvrtá ruční vibrační soupravou. Pro případné rozšíření 

průzkumu v případě zachycení znečištění v rozsahu přesahujícím předpoklady  

z koncepčního modelu se počítá s navýšením vrtných prací o cca 10 %. Všechny 

průzkumné vrty jsou geodeticky změřeny v systému JTSK a BPV [33].  

Vystrojené průzkumné vrty  

Pro sledování poměrů v mělké kvartérní zvodni se předpokládá vyhloubení 

vystrojených hydrogeologických vrtů úplných do 10 m pod terén po jednom v okolí každé 

zkoumané SEZ. Navíc se na klíčových místech, důležitých pro ověření absence 

kontaminace na vstupech nebo výstupech do území s větší kumulací sond vyhloubí další 

stejné pozorovací vrty. Hloubení vrtů se začne jádrovnicí o průměru 171 mm  

s tvrdokovovou korunkou o průměru 175 mm nebo se použije od začátku spirálový vrták  

o průměru 220 a 245 mm. Všechny vrty jsou společně s hloubením zapažovány kolonou 

ocelových pažnic o průměru 245, popřípadě 219 mm, a to až do jílového podloží 

štěrkopísků cca 10 m pod terén. Všechny vrty jsou opatřeny PEHD nebo PVC výstrojí, 

která je vyvedena cca 0,5 m nad terén. Výstroj je radiálně štěrbinově perforována prořezy  

o šířce do 1,0 mm. Perforace začíná vždy 1 m pod terén, dolní část je opatřena kalníkem. 

Průměr výstroje musí být minimálně 110 mm. Ještě před odpažením se výstroj obsype 

štěrkem frakce 4/8 mm cca do 1,0 m pod úroveň terénu. Po úplném odpažení manipulační 

kolony a dosypání štěrkové vrstvy se každý vrt osadí ocelovou chráničkou o minimálním 

průměru 133 mm a délce l 500 mm. Projektované umístění sond upřesní geolog podle 

výsledků mělké sondáže. Jde hlavně o místa, které při testování nevystrojenou sondáží 

zastihne největší znečištění v podzemní vodě [33].  
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Obrázek č. 13: Vrtání vystrojených průzkumných vrtů. [foto autor] 

Vrtá se pojízdnou vrtnou soupravou s talířovými vrtáky, vibrační soupravou  

nebo jádrovnicí v případě odběru neporušených vzorků (obrázek č. 13). Při hloubení 

v nesoudržných vrstvách se použije manipulační pažení. Zhlaví vrtů jsou uzamykatelná. 

Všechny průzkumné vrty jsou geodeticky změřeny v systému JTSK a BPV  

a jsou registrovány v ČGS Geofond. Z vybraných vrtů jsou odebrány vzorky pro stanovení 

zrnitostních rozborů a testů porozity.  

V průběhu vrtných prací je na lokalitě přítomen geolog, který provádí petrografické 

popisy jednotlivých vrtů a sond, měření úrovně hladiny v realizovaných sondách a vrtech  

a měření mocnosti případné fáze ropných látek na hladině podzemní vody. Rovněž provádí 

terénní zaměření situace sondy GPS. Zjištěné údaje zanese do speciálního formuláře [33].  

Průzkum znečistění dnových sedimentů 

Pro ověření existence znečištění sedimentů v povrchových tocích jsou odebrány 

vzorky dnových sedimentů. Místa odběrů upřesní podle výs1edků průzkumu znečištění 

podzemních vod odpovědný řešitel geologických prací. Odběry jsou prováděny pro 

vyloučení migrace kontaminace povrchovými toky a rozvlečení znečištění jinými 

transportními cestami než podzemní vodou. Pokud se prokáže nadlimitní znečištění 

dnových sedimentů, odtěží se a odvezou k likvidaci na biodegradační ploše [33].  

3.6.2.  Geodetické zaměření 

Všechny nově realizované terénní práce zahrnující nevystrojené a vystrojené vrty  

a místa odběru dnových sedimentů se geodeticky zaměří. Geodetické zaměření  
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se předpokládá i u starších objektů, dohledaných při vstupním měření a odběru vzorků  

na stávajících existujících objektech. Geodetické zaměření provede autorizovaný geodet  

v systému JTSK a BPV [33].  

Údaje o geologii a napjatosti hladiny a o výstroji pozorovacích vrtů.  

Z archivu ČGS Geofond se vyžádají údaje o vybraných dříve realizovaných vrtech 

podle poskytnutých klíčů. Jde o údaje o souřadnicích X Y Z a dvou vrstvách - bázi 

povodňových hlín a bázi štěrkopísků. 

Horniny zastižené během vrtání se detailně popíší v petrografických a litologických 

popisech. Během hloubení vrtů jsou sledovány vizuálně a organolepticky přítomné 

cizorodé látky, zejména ropa, ale i materiály deponované v odkalištích jako  

je například bentonitový výplach. Zvláštní pozornost je věnována výskytu písčitých poloh 

v povodňových hlínách ve vztahu k šíření kontaminace v nesaturované zóně a poloze 

jemnozrnných písků na rozhraní mezi stropním poloizolátorem a zvodni ve štěrkopíscích. 

Sleduje se úroveň naražené a ustálené hladiny podzemní vody a přítomnost ropy na hladině 

při použití přelivného vzorkovacího válce nebo elektronického čidla pro sledování 

mocnosti volné fáze. Výstroj vrtů se dokumentuje ve výstrojových listech.  

Z hydrodynamických testů jsou stanoveny parametry zvodnělého prostředí [33].  

3.6.3.  Měření hladin podzemních a povrchových vod na 

vystrojených hydrogeologických vrtech, studnách a vodočtech 

V širším zájmovém území se po dokončení nových hydrogeologických 

vystrojených vrtů změří hladiny elektrokontaktním hladinoměrem na těchto objektech  

a na všech dalších vrtech, studnách a vodočtech. Měření probíhá od fixních bodů 

geodeticky zaměřených od horní hrany ochranných pažnic. Pro konstrukci hydroizohyps  

je třeba převzít i data změření VaK Hodonín a.s. v jímacím území vodního zdroje 

skupinového vodovodu Podluží. Vlastní expediční měření se časově sjednotí s obdobím 

měření VaK. Tato měření nezahrnují záměry naražených a ustálených hladin zjišťovaných 

v průběhu realizace vrtných prací, které jsou zahrnuté u vrtání [33].  

3.6.4.  Odběr vzorků zemin a laboratorní stanovení 

Během hloubení všech nevystrojených průzkumných vrtů a nových vystrojených 

HG vrtů se odebírají směsné vzorky ze čtyř hloubkových intervalů 1, 2, 3 a 4 m  

pod terénem do připravených vzorkovnic označených identifikačním štítkem s označením 

vrtu, hloubkovým intervalem a datem odběru. Vzorky se ukládají v temperovaných boxech 

a každý den po ukončení prací jsou přepraveny do akreditované laboratoře. Vzorky  

z vystrojených vrtů se odebírají jen u těch, které nejsou v bezprostřední blízkosti SEZ [33].  

3.6.5.  Odběr vzorků podzemních a povrchových vod a laboratorní 

stanovení 

Na všech nově vyhloubených vrtech vrtná osádka odebere postupně při hloubení 

vzorek podzemní vody, a to na nevystrojených vrtech po realizaci nebo před jejich 
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likvidací, a na vystrojených vrtech po vystrojení, protože manipulační pažnice není 

perforovaná a docházelo by ke zkreslení výsledků. Po ustálení hladiny odebere vzorek  

na přítomnost volné fáze, respektive obsahu NEL a na vybraných vrtech dalších parametrů. 

Vzorky se odebírají do připravených vzorkovnic a označují identifikačním štítkem  

s označením vrtu a s datem odběru. Vzorky jsou ukládány v temperovaných boxech  

a po ukončení prací jsou přepraveny do laboratoře. Pokud bude ověřena ropná fáze  

o mocnosti větší, než je registrační schopnost vzorkovače, musí se mocnost fáze ověřit 

jiným spolehlivým způsobem, například optoelektrickým čidlem apod. Po dokončení 

realizace vystrojených hydrogeologických vrtů se na nich provede vrtnou posádkou 

vzorkování dynamickým způsobem za standardních podmínek. Předpokládá se trojnásobná 

obměna vody ve vrtu při čerpání 0,5 l/s, asi 3 hod na jednom vrtu. Čerpaná voda je na 

místě přečištěna v mobilní sanační jednotce umístěné na vleku za terénním automobilem. 

Pouze v místech nepřístupných pro automobil je možno vzorkování za statického stavu. 

Fáze produktu, pH, Eh a konduktivita jsou sledovány před zahájením čerpání a po 

ukončení čerpání a nástupu hladiny. Ostatní vzorky jsou odebrány na výtlaku před 

ukončením čerpání. Čerpaná voda je na místě přečištěna v mobilní sanační jednotce na 

vleku za terénním automobilem. Pokud je během průzkumu zastižena přítomnost volné 

fáze ropy, pak se na deseti vzorcích laboratorně otestuje její rozpustnost ve vodě za tlakově 

teplotních podmínek panujících v mělké zvodni a kinematická viskozita. Kvalitativní 

rozbor ropy není navržen kvůli nízkému hmotnostnímu zastoupení jednotlivých sloučenin 

a jejich značnému množství [33].  

3.6.6.  Hydrodynamické zkoušky 

Na vytipovaných nově vybudovaných hydrogeologických úplných vrtech mimo 

ohniska znečištění se provedou hydrodynamické zkoušky pro stanovení hydraulických 

parametrů zvodně. Čerpaná voda se na místě přečistí v mobilní sanační jednotce umístěné 

na vleku za terénním automobilem (obrázek č. 14) [33].  
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Obrázek č. 14: HG měření na vystrojených průzkumných vrtech. [foto autor] 

 

3.6.7.  Registrace prací v Systému evidence kontaminovaných míst 

Výsledky průzkumných a sanačních prací budou doplňovány do databáze Systému 

evidence kontaminovaných míst – SEKM podle pokynu Ministerstva životního prostředí 

ČR. [33].  
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4.  ZPŮSOBY SANACE 

 Vzhledem k velkému počtu sond a reliktů a jejich různorodosti je následující postup 

pouze Typový technologický postup, který předpokládá nejčastěji se vyskytující úvodní 

kolonu 9 5/8“ a těžební kolonu 6 5/8“ [29, 33].  

4.1. Fyzické provedení relikvidačních prací 

Pro každou relikvidovanou (likvidovanou) sondu (vrt) je zpracován prováděcí 

technologický projekt, ve kterém je Typový technologický postup podrobně rozpracován 

na podmínky konkrétní sondy podle zjištěných skutečností o technickém stavu po likvidaci 

sondy v minulosti. Vlastní práce soupravou POS (obrázek č. 15) se řídí báňskými zákony  

a předpisy v platném znění a souvisejícími předpisy [29, 33]. 

          

Obrázek č. 15: Relikvidace sondy soupravou POS: vpravo souprava P 20, vlevo souprava DIR 5505/4. [foto 

autor] 
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4.1.1.  Přípravné práce 

Před vlastní relikvidací (likvidací) sondy se provedou tyto přípravné práce: 

- Geodetické zaměření místa předpokládaného podzemního vyústění pažnic sondy  

– pomocí GPS provede PKÚ. 

- Geofyzikální průzkum lokalizace vybraných sond – provádí se u sond určených 

k relikvidaci, které není možné v rámci zájmového území přesně fyzicky 

lokalizovat. K upřesnění lokalizace sond se používá georadar a magnetometrie. 

- Odkopání zeminy okolo ústí pažnic sondy. 

- Důkladné ověření stavu a druhu zlikvidovaného vyústění pahýlů pažnic sondy  

pod povrchem – provede HBZS. 

- V případě potřeby, položení dočasné panelové příjezdové komunikace a přeložení 

inženýrských sítí (obrázek č. 16). 

- V případě potřeby, vymýcení lesního porostu a odstranění pařezů [29, 33]. 

 

Obrázek č. 16: Položení dočasné panelové příjezdové komunikace a panelové plochy pro soupravu POS. 

[foto autor] 
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4.1.2.  Vlastní relikvidace sondy 

- rekonstrukce ústí vrtu 

Kolem nalezených pahýlů pažnic (obrázek č. 17) se zbuduje dočasná manipulační 

úsťová šachta. HBZS, dle typového technologického projektu, upraví pahýly pažnic 

úvodní a těžební kolony hydraulickým řezačem.  

 

Obrázek č. 17: Nálezový stav vyústění pažnic. [foto autor] 

Svářečský personál provede rekonstrukce pažnic těžební a úvodní kolony nástavcem se 

závitem pro připojení příruby. Svarové plochy musí být připraveny podle předepsaného 

tvaru a zbaveny všech mastných nečistot a parafínů na vnějším i vnitřním povrchu v délce 

50 mm od hrany do lesklého kovu. Pro minimalizaci magnetických účinků při svařování  

se průběžně provádí měření zmagnetování základních materiálů. Zmagnetizovaný základní 

materiál se demagnetizuje pomocí odmagnetizujícího zařízení. Obě části určené  

ke svařování se sestehují pomocí 3 kusů příložek 120°, které se po zavaření kořene 

odstraní broušením tak, aby se odstranily vruby na základním materiálu. Pomocí kyslíko-

acetylenového plamene se předehřeje pažnice na teplotu 250–300 °C. Teplota  

se zkontroluje termokřídami nebo teploměrem. Provede se první kořen sváru a postupně  

se odstraní příložky, přebrousí se kořen sváru a provede se vizuální kontrola. Dohřeje  

se na teplotu předehřevu a provedou se vrstvy sváru. Povrch sváru musí být rovnoměrný 

s překrytím 2–3 mm na každou stranu svarové plochy. Zhotovený svár se ohřeje na teplotu 

400–450 °C a pak se ochladí v tepelně izolačním zábalu. Hotový svár se očistí a vizuálně 

zkontroluje na trhliny. Svár se kontroluje vizuálně, kapilární zkouškou a radiologicky 

prozářením [29, 32].  

Následuje příprava pracovní panelové plochy a nastěhování soupravy POS s rotačním 

stolem a s výplachovým čerpadlem, cirkulačním okruhem a očisťováním pracovních 

kapalin. Poté se profrézuje svár pažnic šnekovou frézou odpovídajícího průměru. 

Namontuje se přechodová objímka, základní příruba (obrázek č. 18) a pokud je těžební 

kolona vyvedena na povrch, vhodí se do mezikruží klíny. Mezikruží úvodní a těžební 
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kolony se dotěsní H manžetou. Namontuje se zaslepovací příruba 2 1/16“ na jednu stranu  

a šoupátko na druhou stranu základní příruby. Pokračuje se v montáži zkontrolované  

a odtlakované spodní části produkčního kříže a preventru s příslušnými čelistmi. Provede 

se aktivace těsnění pahýlu a tlaková zkouška kroužku, sváru pažnic, spodní části 

produkčního kříže a preventru tlakem 10 MPa. V průběhu rekonstrukce ústí se připraví 

pracovní kapalina [29, 33].  

 

Obrázek č. 18: Montáž ústí - přechodová objímka, základní příruba. [foto autor] 

- zprůchodnění sondy 

Zapustí se vrtné tyče a zátěžky s valivým dlátem odpovídajícího průměru, popřípadě 

jiné nástroje nutné k pročistění sondy. Propracuje se pažnice vhodným nástrojem buď  

na hlavu mostku nejbližšího k perforaci nebo k nejvyšší perforaci, minimálně však 5 m pod 

svrchní hranici nejspodnější perforace, je-li delší jak 5 m. V průběhu pročišťování  

se kontinuálně měří na ústí sondy případný únik plynu (např. přístrojem Triple Plus).  

Poté se valivé dláto vytáhne a provede se EKM – NNK, GK, CCL z dostupné hloubky po 

povrch [29, 33].  

- izolace otevřených obzorů a zkoušky hermetičnosti 

Na stole musí být nachystaný bezpečnostní uzávěr s krátkou vrtnou tyčí a přechodem 

na stupačky. Zapustí se čisté, prokalibrované stupačky se zřezaným kusem po dno. 

Provede se pohlcovací zkouška zatlačením pracovní kapaliny. Způsob provedení určí 

projekt. Jako pracovní kapalina se použije slaná voda o váze 1,01 kg/l (20 kg KCl/m
3
). 

Provede se tlaková cementace otevřených obzorů odpovídajícím množstvím cementové 

kaše, povytáhnou se stupačky a do obzoru se zatlačí cementová kaše. Nejvyšší tlak 

zatláčení se určí na základě pohlcovací zkoušky. Na cementaci musí být vyhotoven rozbor 

cementu. O průběhu cementace vyhotoví vedoucí cementačních prací cementační protokol. 

Následuje cementační přestávka, jejíž délku určí technologický projekt. Po cementační 

přestávce se ověří hlava cementového mostku vahou nářadí, maximálně 3 tuny. Dále  

se provede výměna výplachu za pracovní kapalinu. Při výměně se použije 1 m
3
 viskózní 
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zátky vyrobené z 1 m
3
 pracovní kapaliny a 7 kg Modivisu. Provede se zkouška 

hermetičnosti cementového mostku tlakem elektronickým tlakovým záznamníkem. Tlak, 

dobu trvání zkoušky a dovolený pokles určí technologický projekt nebo postup. Digitální 

záznamy budou součástí závěrečné zprávy. Dále se provede zkouška hermetičnosti 

snížením hladiny do dvou třetin pístováním (obrázek č. 19). Následuje technologická 

přestávka pro nástup hladiny, její délku určí projekt. V průběhu přestávky se kontinuálně 

měří na ústí sondy případný únik plynu (např. přístrojem Triple Plus). Ověření hladiny 

v sondě se provádí pístem. O zkouškách hermetičnosti vypracuje technický dozor 

protokoly [29, 33].  

 

Obrázek č. 19: Pístovací zařízení. [foto autor] 

- rozpojení a vytažení pažnicové kolony 

Rozpojení pažnic těžební kolony se provede kumulativním řezačem nebo frézováním. 

Hloubka rozpojení se stanoví podle EKM v perforačním příkazu. Propláchne se mezikruží 

a demontuje se ústí vrtu. Poté se rakem uvolní a vytahají uvolněné pažnice těžební kolony 

(obrázek č. 20). Pak se pročistí pažnice úvodní kolony šnekovou frézou odpovídajícího 

průměru. Zapustí se čisté, prokalibrované stupačky se zřezaným kusem na hlavu 

posledního cementového mostku. Provede se pohlcovací zkouška zatlačením pracovní 

kapaliny. Poté se provede tlaková cementace v místě kumulativního řezání pažnic  

do hloubky cca 30 m odpovídajícím množstvím cementové kaše. Vytáhnou se stupačky  

a zatlačí se cementová kaše tlakem podle projektu. Na cementaci musí být vyhotoven 

rozbor cementu a o cementaci musí být vyhotoven vedoucím cementačních prací 

cementační protokol. Následuje cementační přestávka – délku určí projekt. Po cementační 

přestávce se ověří hlava cementového mostku vahou nářadí, maximálně 3 tuny. Pokud  

se pažnice ze sondy nepodaří vytáhnout, provede se tlaková cementace minimálně 30 m 
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pod a 30 m nad místem rozpojení. Poté se provede zkouška hermetičnosti cementového 

mostku tlakem. Tlak, dobu trvání zkoušky a dovolený pokles určí technologický projekt 

nebo postup. O výsledku zkoušky vyhotoví technický dozor protokol [29, 33].  

 

Obrázek č. 20: Vytahování pažnic rakem. [foto autor] 

- likvidace ústí sondy 

Postaví se vrchní likvidační cementový mostek od hlavy předchozího mostku  

do hloubky 2 m. Na cementaci musí být vyhotoven rozbor cementu. Odkope se ústí sondy 

tak, aby se dala úvodní kolona (popřípadě i ostatní kolony) v hloubce 1,6 m upálit a zavařit 

ocelovou deskou o síle minimálně 10 mm. Nakonec se zhotoví na pahýlu cementová 

čepice minimálně o tloušťce 20 cm (obrázek č. 21). Po ukončení relikvidace podzemní 

části sondy se souprava POS demontuje a převeze na další sondu.  

    

Obrázek č. 21: Pažnice zavařená ocelovou deskou a cementová čepice. [foto autor] 
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Pokud nebude zjištěno znečistění vyžadující sanaci, jsou součástí relikvidace sondy 

i závěrečné povrchové práce. Jinak se tato fáze přesouvá do období po realizaci sanace. 

Následuje rekultivace a sanace pracovní plochy po soupravě POS, dočasně zřízených 

příjezdových cest po pozemcích a oprava existujících příjezdových cest.  

O výsledku relikvidace vyhotoví vedoucí relikvidačních prací závěrečnou zprávu. 

Geolog zhodnotí při provádění zemních prací k vyhledávání ropných sond stav 

horninového prostředí a podzemní vody v bezprostředním okolí sondy. Provede v terénu 

organoleptické zhodnocení závažnosti SEZ a vymezí přibližný prostor sanace zemin 

s přihlédnutím k výsledkům sondážních prací. Provede fotodokumentaci ústí ropné sondy 

[29, 33, 34].  

4.1.3.  Technické podmínky zajištění relikvidace (likvidace) vrtů 

a sond po těžbě kapalných nerostů a plynů 

Životnost sond a vystrojení vrtů je obvykle 15 až 20 let. Po vytěžení zásob musí být 

sonda zlikvidována tak, aby provrtané nebo otevřené propustné obzory byly izolovány. 

Kvalitně zlikvidovaný vrt má stvol a všechna mezikruží stabilizována, dokud geologické 

síly nevytvoří přírodní bariéry, které existovaly před vyhloubením vrtu. K úspěšné 

likvidaci je nutné izolovat všechny intervaly sycené uhlovodíky, přetlakové intervaly, 

necementované mezikruží a jakékoliv intervaly se sladkou vodou [27].  

Každý vrt nebo sonda jsou jedinečné, a proto musí být způsob likvidace proveden 

s ohledem na tlakové podmínky a na technický stav vrtu nebo sondy v době likvidace  

a s ohledem na typy médií obsažených v ložiscích. Relikvidací (likvidací) se rozumí 

izolace všech netěsností a potenciálních cest úniků, zejména všech: 

 perforací 

 intervalů obsahujících uhlovodíky 

 přetlakových intervalů 

 necementovaných mezikruží 

 zdrojů pitné vody 

V minulosti byly vrty a sondy likvidovány podle tehdy platných předpisů  

a s použitím technologií známých v dané době. Dnes jsou tyto technologie zastaralé a vrty 

a sondy jimi zlikvidované jsou tudíž zlikvidovány nedokonale a musí být relikvidovány. 

Hlavní příčiny nedostatečné likvidace vrtů a sond jsou: 

- Perforované nebo otevřené intervaly cementovány často pouze beztlakovou cementací, 

která nemohla zajistit dokonalé utěsnění perforovaného intervalu. Nejlepší postup  

při izolaci perforace je tlaková cementace, kdy je cementová kaše vtláčena do všech 

perforací, což zajišťuje prostup cementové kaše všemi perforacemi a umožňuje  

tak dokonalou izolaci celého intervalu. 
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- Často vůbec necementované pažnicové úřezy nebo pažnicové úřezy cementované  

jen nad místem rozpojení.  

- Zkoušky hermetičnosti tehdejší předpisy nevyžadovaly nebo nebyly prováděny.  

Tyto zkoušky slouží k potvrzení dosažení hermetičnosti cementového mostku,  

a tím k zamezení komunikace mezi otevřenými obzory nebo izolace obzorů s pitnou 

vodou. 

- Druh média zanechaného v pažnicích a mezikruží. Prostor mezi jednotlivými cementovými 

mostky byl často vyplněn jen pískem nebo jílem, který nevytváří dostatečný protitlak  

na cementový mostek [27].  

Minimální technické požadavky na bezpečné zajištění, likvidaci a relikvidaci vrtů  

a sond jsou rozdělené do následujících kategorií: 

- Izolace obzorů v nezapaženém vrtu – provede se cementovým mostkem o délce 

nejméně 50 m nad a 30 m pod obzor (obrázek č. 22). 

 

Obrázek č. 22: Izolace obzorů v nezapaženém vrtu. [34] 

- Izolace perforovaných obzorů v zapaženém vrtu – každé místo perforace pažnic 

se izoluje tlakovou cementací s hlavou mostku nejméně 30 m nad obzorem. Pokud 

je použit cementační pakr tzv. retainer, může být hlava cementového mostku  

jen 20 m nad cementačním pakrem. Pokud jsou ve vrtu nebo sondě ztížené 

podmínky bránící nebo nezaručující kvalitní izolaci obzoru cementovým mostkem, 

a u obzoru s původním tlakem vyšším než hydrostatickým, se nad perforovaným 

intervalem usadí mechanický mostek a nad něj se postaví cementový mostek  

o délce nejméně 30 m (obrázek č. 23). 
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Obrázek č. 23: Izolace perforovaných obzorů v zapaženém vrtu. [34] 

- Izolace nezapaženého nebo částečně zapaženého vrtu nebo sondy – se provede 

cementovým mostkem od paty kolony pažnic nejméně v délce 50 m nad patou  

a 30 m pod patou pažnic. Pokud se použije mechanický mostek, smí být délka 

cementového mostku zkrácena na 30 m nad hlavu mechanického mostku (obrázek 

č. 24). 

 

Obrázek č. 24: Izolace nezapaženého nebo částečně zapaženého vrtu nebo sondy. [34] 

- Izolace hlav linerů a hlav rozpojení pažnic – se provede cementačním mostkem  

o délce nejméně 60 m umístěným aspoň 30 m v každé koloně pažnic nad i pod 

hlavou lineru nebo místem rozpojení pažnic. Pokud je místo rozpojení 

v nezapaženém intervalu vrtu, postaví se v místě rozpojení cementový mostek  

o délce nejméně 30 m pod a nad místem rozpojení a v patě pažnicové kolony 

mostek o délce nejméně 50 m nad a 30 pod patou pažnic. Pokud se použije 

mechanický mostek usazený nad hlavou lineru stačí nad něj postavit cementový 

mostek o délce 30 m (obrázek č. 25). 
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Obrázek č. 25: Izolace hlav linerů a hlav rozpojení pažnic. [34] 

- Izolace mezikruží – nezacementované a nedostatečně zacementované mezikruží 

musí být izolováno mostkem. Místo rozpojení pažnic se izoluje cementovým 

mostkem o délce nejméně 30 m nad i pod místo rozpojení. Při izolaci původně 

vysokotlakého mostku se nad místem rozpojení pažnic postaví mechanický mostek 

a nad něj cementový mostek o délce nejméně 30 m. Nezacementované části 

pažnicové kolony se rozpojí a vytáhnou na povrch, pokud to podmínky dovolí.  

U nezapaženého intervalu vrtu nebo sondy se postupuje jako u hlav linerů a hlav 

rozpojení pažnic. Pokud pažnice nejdou vytáhnout, izoluje se mezikruží přes místo 

rozpojení pažnic nebo oknem, situovaném co nejníže nad hlavou cementu 

v mezikruží. Nad místem rozpojení nebo oknem se postaví tlakový cementový 

mostek. Pokud takový mostek nejde postavit, postaví se cementový mostek 

s hlavou nejméně 30 m nad místem rozpojení nebo oknem.  

- Izolace pod povrchem – se provádí pomocí cementového mostku o délce nejméně 

30 m. Odkope se zemina kolem ústí sondy do hloubky 1,8 m pod úroveň terénu  

a v hloubce nejméně 1,5 m od povrchu se odřežou všechny kolony pažnic. Pažnice 

se dolijí cementovou kaší a po jejím ztuhnutí se ústí hermetizuje navařením ocelové 

desky o minimální tloušťce 10 mm na každou kolonu pažnic. Nad poslední 

navařenou ocelovou deskou se zhotoví betonová deska – čepice o mocnosti 

nejméně 20 cm a ústí vrtu se označí (obrázek č. 26). Tímto se považuje sonda  

za zlikvidovanou / relikvidovanou. 
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Obrázek č. 26: Izolace pod povrchem. [34] 

- Výplňová kapalina v zajištěných, likvidovaných a relikvidovaných vrtech  

a sondách – prostor mezi jednotlivými cementovými mostky byl často vyplněn  

jen pískem nebo jílem. Likvidované a relikvidované vrty jsou v celé délce vyplněny 

cementem – tlakové a sypané mostky. [27, 34] 
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4.2. Sanační práce 

4.2.1.  Stanovení cílových parametrů sanace 

Kontaminací je ohrožená zvodeň podzemních vod. Kontaminace zemin  

se předpokládá v nesaturované i saturované zóně (ověřeno průzkumnými pracemi 

provedenými v Analýze rizik). Předpokládá se kontaminace mělké zvodně, kde je veškerá 

podzemní voda povrchovými toky drénována. Hladina podzemní vody se předpokládá 

souhlasně s povrchem terénu. Hydraulický gradient proudění podzemní vody tedy 

odpovídá gradientu nadmořské výšky. Při výpočtech byla použita hodnota koeficientu 

filtrace Kf v řádu 10
-3

 ověřená dříve provedenými pracemi. Šíření ropných uhlovodíků  

se přepokládá prouděním podzemní a povrchové vody. Kontaminace se snižuje prostým 

ředěním. V ředící vodě se počítá s nenulovým obsahem ropných uhlovodíků – 0,05 mg/l, 

odpovídající normě pro pitnou vodu. Předpokládá se, že kontaminace ropných uhlovodíků 

vázaná v zeminách nesaturované zóny je vyluhována infiltrací srážkových vod  

do podzemní vody, kde je zároveň vyluhována i kontaminace RU, vázaná v zeminách 

saturované zóny v oblasti kolísání hladiny podzemní vody, a to prostřednictvím podzemní 

vody proudící z pozadí kontaminované lokality. Po smíšení je podzemní voda s výsledným 

obsahem ropných uhlovodíků drénována do povrchového toku, kde se obsah RU naředí 

pozaďovou povrchovou vodou s minimálním průtokem. Výsledná koncentrace ropných 

uhlovodíků v povrchové vodě je porovnána s imisním standardem. Do 1. l0. 2007 to bylo 

0,1 mg NEL na l 1 vody, poté je to v případě C10–C40 0,1 mg/l. Při výpočtech 

vyluhovatelnosti se používá Kd model odpovídající lineární adsorpční izotermě, kde Kd 

odpovídá podílu absolutní koncentrace RU v sušině daného vzorku v čitateli  

a ve jmenovateli koncentrace RU ve vodném výluhu vzorku. Výpočty se provádí  

pro jednotlivá ohniska znečištění. Výpočet Kd byl proveden s využitím hodnot z Analýzy 

rizik. Ve výpočtech byla použita průměrná zjištěná hodnota Kd 2 488 l/kg. Podle nové 

metodiky MŽP - Metodický pokyn č. 3 Odboru ekologických škod MŽP ČR k řešení 

problematiky stanovení indikátoru možného znečištění ropnými látkami při sanacích 

kontaminovaných míst je doporučeno místo parametru NEL sledovat parametr C10–C40.  

Pro prokazování cílových limitů sanace zemin se používá výhradně parametr C10–C40.  

Na základě získaných výsledků byl stanoven limit pro sanaci zemin jako 10.000 mg/kg 

C10–C40 v sušině [33].  

4.2.2.  Sanace zemin 

Během přípravné etapy se provádí práce nutné k zahájení vlastních výkopových  

a sanačních prací. Pracoviště je po relikvidaci protokolárně předáno a převzato a jsou 

vytýčeny inženýrské sítě. Je třeba souhlas vlastníka nebo nájemce pozemků s vjezdem 

motorových vozidel a realizací prací. Poté jsou připraveny zpevněné pracovní cesty  

nebo obnoveny části zpevněných ploch a komunikací, zdemolují se nadzemní objekty  
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a vyčistí se prostor od náletových křovin. Připraví se mezideponie pro dočasné uložení 

nekontaminovaných zemin. Vytýčí se výsledek geologického předprůzkumu,  

např. umístění mělkých vrtů [33].  

- zemní práce 

Před zahájením odtěžby kontaminovaných zemin se v oblasti těžby vymezené 

geologem podle výsledků GPP provede skrývka ornice do hloubky 0,3–0,5 m na ploše cca 

10x10 m. Skrytá ornice se uloží na mezideponii pro následné použití ke zpětnému zásypu. 

Poté se před začátkem selektivní odtěžby kontaminovaných zemin provede podle pokynů 

geologa skrývka nekontaminovaných zemin v horizontu 0,3–1 m pod terén  

a uloží se na mezideponii pro následné použití ke zpětnému zásypu. Mezideponie ornice, 

nekontaminovaných zemin pocházejících přímo z lokality a dovážených inertních 

materiálů pro zásyp výkopu jsou uloženy přímo u výkopu. Po skončení sanačních prací  

se celý prostor po mezideponii rekultivuje a uvede do původního stavu. Sanace zemin  

se provádí selektivním odtěžením nadlimitně kontaminované zeminy podle pokynů 

geologa ve vymezeném prostoru a její následnou biodegradací. Selektivní odtěžba  

se provádí strojně na ploše cca 10x10 m vytyčené geologem na základě výsledku 

předsanačního průzkumu od 1 m až do hloubky cca 4 m pod úroveň terénu (obrázek č. 27). 

Odtěžuje se po jednotlivých těžebních blocích. Ze dna a všech čtyř stěn výkopu  

se odebírají vzorky na NEL. Odtěžba se provádí z nezapažených jam do hloubky 4 m  

pod terén. Stěny výkopu se vysvahují v poměru 1:1. U každé ropné sondy se přepokládá 

odtěžba cca 350 tun kontaminovaných zemin.  

 

Obrázek č. 27: Výkop u nalezené sondy. [foto autor] 

Zemní práce se provádí pomocí pásového rypadla s lopatou o objemu 1–3 m
3
 (obrázek  

č. 28) a nákladních automobilů přizpůsobených k přepravě nebezpečných odpadů. 

Nadlimitně kontaminované zeminy se odváží k biodegradaci. Nekontaminované zeminy 

nad kontaminovanými se podle jednotlivých hloubkových segmentů uloží na mezideponii 
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tak, aby se daly později použít ke zpětnému zásypu výkopu, při kterém se musí dodržet 

druhová skladba jednotlivých vrstev. Přepokládá se i výskyt kališť k ukládání vrtných kalů 

při těžbě ropy, v nichž převládá jílovitý obsah. Jejich odtěžba, přeprava a biodegradace  

se provádí separovaně od ostatního materiálu kvůli delší době nutné k biodegradaci [33].  

 

Obrázek č. 28: Technika používaná k zemním pracím. [foto autor] 

- kontrola účinnosti sanace 

Účinnost sanace řízeným odtěžováním zemin se kontroluje při jeho provádění 

pomocí přístroje EKOPROBE 5, detekční pánve Ejikelkamp, nevystrojených 

monitorovacích vrtů a odběrů směsných vzorků z odtěžovaných zemin. Odebírají se 

vzorky zemin z odvážené zeminy pro správné rozhodnutí o jejich likvidaci. Dále se 

odebírají vzorky ze dna a stěn výkopů. Z nevystrojených vrtů se odebírají vzorky 

k prokázání sanačních limitů a k řízení těžby. Během řízeného odtěžování zemin se 

odebírají vzorky odtěžovaných materiálů tak, aby 1 směsný vzorek reprezentoval cca 

1000 t odtěženého materiálu. Provede se rozbor každého vzorku na obsah C10–C40. Při 

dosažení navrhovaných cílových limitů se těžební práce ukončí a provede se koncový 

monitoring vytěžených prostor. Z každého výkopu se odebere 5 směsných vzorků zemin  

– z každé ze čtyř stěn a ze dna výkopu a provede se rozbor vzorků na obsah C10–C40. 

Pokud se u některých vzorků zjistí nadlimitní kontaminace, provede se odtěžení 

zbytkového znečištění a znovu kontrola na dosažení cílových limitů [33].  
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- závoz vzniklých výkopů 

Po provedení koncového monitoringu a protokolárním odsouhlasení výsledků 

sanace se vzniklé výkopy zavezou, přičemž se používá dovážený inertní materiál, 

dekontaminovaná zemina a materiál z mezideponie nekontaminovaných zemin. Zásyp se 

provádí po vrstvách o mocnosti 0,5–0,7 m při zachování původní vertikální geologické 

stratifikace. Rovnoměrným pojezdem pásového rypadla se vrstvy zhutní [33].  

- konečné úpravy terénu 

Konečnou úpravou terénu je navezení nebo využití původního inertního humózního 

materiálu a definitivní úprava terénu (obrázek č. 29). Poté se provede rekultivace 

pracovních cest a oprava komunikací. Následná biologická rekultivace území zahrnuje 

hnojení, agrochemická opatření a pěstování rostlin. Následuje péče po dobu jednoho roku 

zahrnující osetí plodinou podle typu pozemku (např. řepkou nebo jetelem) a její zaorání 

[33].  

 

Obrázek č. 29: Zrekultivované plochy. [foto autor] 

4.2.3.  Ochranné stavební čerpání 

Pro podporu odtěžování kontaminované zeminy se provádí ochranné stavební čerpání. 

Při čerpání dochází k uvolňování ropné fáze ze zeminy (obrázek č. 30). Tyto vody  

se odčerpávají do primární odsazovací nádrže u stavební jámy, kde se akumuluje ropná 

fáze a sedimentuje kal, se kterým se nakládá jako s kontaminovanou zeminou. Ropná fáze 

se separuje v primární odsazovací nádrži nebo se převáží na sanační stanici. Z jedné sondy 

se předpokládá odčerpání cca 300 m
3
 [33]. 
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Obrázek č. 30: Výkop s vodou s ropou fází na povrchu. [foto autor] 

- stavební čerpání 

Při těžbě zeminy se sektory odtěžují postupně, protože se předpokládá značný přítok  

do stavební jámy. Rozsah sektorů těžby zemin určuje hlavní řešitel zakázky po poradě 

s hydrogeologem, bagristou a podle dostupné techniky pro převoz vody a zeminy. Voda  

se z výkopu čerpá pomocí samonasávacího čerpadla, plovoucího čerpadla nebo ponorného 

kalového čerpadla, a pokud to situace dovoluje pomocí vozidel CAS (obrázek č. 31). 

Výtlačné potrubí se umístí do primární odsedací nádrže. Samonasávací čerpadlo  

a benzínová centrála odpovídajícího výkonu se umístí u stavební jámy. Sací potrubí  

se do jámy umístí tak, aby docházelo k čerpání hlavně z hladiny. Pro rozsáhlejší čerpání  

se používá plovoucí čerpadlo s centrálou s výtlačnou výškou 15 m. Dají se použít  

i ponorná kalová čerpadla, pokud umožní podmínky umístění ochranné perforované 

pažnice. Tato čerpadla jsou v záloze k řešení neočekávaných situací. Primární odsazovací 

nádrž slouží jako akumulační nádrž pro vyrovnávání nárazového čerpání ze stavební jámy 

a odvážení na sanační stanici. Má objem 10 m
3
, vyspádované dno, aby se dal vypouštět 

usazený kal a je přizpůsobena ke sběru nahromaděné ropné fáze. Vyrobena je z HDPP, 

HDPE nebo oceli. Voda z odsedací nádrže se převáží na sanační stanici pomocí vozidel 

CAS tak, aby byl zajištěn převoz 25 m
3
 za hodinu [33].  

 

Obrázek č. 31: Schéma způsobů ochranného stavebního čerpání [33]  
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- čištění vyčerpané vody 

Voda převážená ze stavební jámy se čistí na stacionární sanační stanici.  

Její technologie se skládá z pětistupňového čištění vody, a sice ze: 

- sekundární akumulace a sedimentace 

- sorpční sedimentace 

- beztlakové sorpční filtrace v kontejneru 

- stripování v kontejneru 

- tlakové sorpční filtrace v kontejneru 

Jednotlivé stupně jsou provozovány s ohledem na charakter čištěné vody, především 

zapojování sorpčního a stripovacího stupně (obrázek č. 32). 

 

Obrázek č. 32: Schéma sanační stanice [33]  

Sekundární akumulace a sedimentace – V akumulační nádrži probíhá akumulace 

vody pro kontinuální čištění, odsazení převezeného kalu a sběr ropné fáze z hladiny. 

Přivážená voda se z CAS vypouští do akumulační nádrže. Jde o jednu až tři gravitační 

nádrže s volnou hladinou o celkovém objemu 30–60 m
3
 se dnem přizpůsobeným ke sběru 

kalu. Na hladině vody v nádrži je páskový sběrač ropné fáze. Nádrže má gravitační odtok 

s klapkovým uzávěrem se servopohonem. V případě nutnosti jsou spuštěna čerpadla 

přečerpávání na další stupeň [33].  

Sorpční sedimentace – Hlavním stupněm odstraňujícím ropnou fázi a prvním stupněm 

separace rozpuštěných látek je sorpční sedimentace, upravený lapák lehkých kapalin 

LAPOL, který pomocí řízeného průtoku a sorpčního stupně za pomoci koalescenční vložky 

umožňuje dosáhnout obsahu NEL do 0,5 mg/l. Rozměry nádrže jsou 2,5 x 2,5 x 1,5 m a je 

umožněn sběr fáze z hladiny nádrže. Výška hladiny v nádrži je 0,5 až 1 m. Gravitační 

odtok vyúsťuje do kontejnerové sanační stanice nebo je zapojeno přečerpávání. Průtok 

sorpční sedimentací je do 21 l/s [33].  
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Zbývající stupně sanační stanice jsou umístěny v typizovaném kontejneru o rozměrech 

6 x 2,5 m a tvoří kontejnerizovanou sanační stanici. Beztlaková sorpční filtrace  

je zachycení rozpuštěných adsorbovatelných látek průtokem přes filtrační náplň Reo-Fb. 

Průtok přes sorpční filtr je do 2 l/s. Dočistění od ropných látek zajišťuje nádrž  

o půdorysných rozměrech 3,0 x 1,5 m s gravitačním odtokem. Stripování – Pojistkou  

pro zachycení a odstranění lehčích, těkavých uhlovodíků je v sanační stanici horizontální 

provzdušňovač vody Bubla1S s průtokem do 2 l/s. Desorbované těkavé uhlovodíky  

se zachycují na filtru FV500 s náplní s granulovaným aktivním uhlím. Při stripování  

je nutné čerpání vody s hladinovou automatikou. Tlaková sorpční filtrace – Pojistkou  

pro vypouštění vody je stupeň tlakové sorpční filtrace Reo-Fb. Jsou to tlakové nádoby  

s průtokem odzdola nahoru s etážovou náplní se sorpční hmotou. Tento stupeň je zařazen 

před čerpadla odvádějící vyčištěnou vodu mimo sanační stanici. Za tímto stupněm čištění 

je zařazeno měření množství vypouštěné vody a možnost vzorkování [33].  

- vypouštění vyčištěné vody 

Vyčištěná voda ze sanační stanice je odváděna čerpadly a potrubím do recipientu. 

Vypouštěná voda je 2x měsíčně kontrolována odběrem vzorků na výstupu ze sanační 

stanice na parametr NEL s limitní koncentrací 0,1 mg/l NEL. Místo vypouštění  

je označeno informační tabulkou o původci vypouštěné vody a povolením k nakládání 

s vodou [33]. 

- činnost geologa při realizaci ochranného sanačního čerpání 

Geolog při ochranném sanačním čerpání vede evidenci množství odčerpaných vod 

a dokumentaci jejich odvozu na sanační stanici, zaznamenává do speciálního formuláře  

a průběžně vyhodnocuje údaje od obsluhy sanační stanice a průběžně sleduje  

a vyhodnocuje účinnost sanační stanice na základě rozborů vypouštěných vod [33].  
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5.  ZÁVĚR 

Likvidace SEZ po těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV Kvartéru řeky Moravy 

je velmi aktuální a palčivý problém. Staré ekologické zátěže představují závažné riziko  

pro životní prostředí. Představují tu riziko ohrožení vodárensky významného území 

CHOPAV Kvartér řeky Moravy. V dosahu SEZ se nachází jímací území Skupinového 

vodovodu Podluží zásobující cca 30 000 obyvatel Hodonínska a Břeclavska pitnou vodou. 

V okolí sond se předpokládá existence znečištění, související s těžbou před privatizací. 

Sondy, jejichž těžba byla ukončena před privatizací a které byly už odborně zlikvidovány 

bezpečným způsobem moderní technologií, ale bez průzkumu a sanace znečištění jsou  

již zabezpečeny odpovídajícím způsobem. Nelze však vyloučit existenci znečištění v jejich 

okolí způsobenou historickým provozem před privatizací. Okolí ostatních sond a reliktů  

je v dosud neupřesněném rozsahu znečištěno ropou, která se nachází v nesaturované zóně  

i mělké kvartérní zvodni. Rozsah znečištění ověří průzkum.  

V minulosti byly sondy likvidovány podle tehdy platných předpisů a s použitím 

tehdy známých technologií. Dnes jsou tyto technologie zastaralé, sondy jsou jimi 

zlikvidovány nedokonale a musí být relikvidovány, aby byla zaručena jejich hermetičnost. 

Technická dokumentace a popis likvidace sond v minulosti často chybí. O likvidaci sond 

a její kvalitě jsou pochybnosti. Díky nedostatku informací se nedá vyloučit, že při zmáhání 

havárií na vrtech v období těžby byla použita olejová lázeň v kališti, která může způsobit 

rozsáhlé znečištění zemin a podzemních vod vedoucí k vytvoření větších spojitých ploch 

znečištění v nesaturované zóně, ke kterému přispívá vysoká koncentrace sond a nízká 

technická úroveň v počátečních obdobích těžby. Prostory v okolí sond a reliktů tak mohou 

být znečištěny v nesaturované zóně i v podzemních vodách. 

Cílem sanace SEZ je provedení a vyhodnocení průzkumu znečistění v oblasti 

starých ekologických zátěží a konečná sanace nadlimitně znečistěných zemin  

a podzemních vod. Relikvidace sond musí být provedena bez ohledu na výsledky 

průzkumu, aby se zajistilo ukončení reálné nebo potencionální migrace ložiskových médií 

směrem k povrchu. Relikvidací sond se znemožní další pronikání ložiskových médií  

do vodárensky využitelné zvodně a sanací budou odstraněny z prostředí cizorodé látky. 

Dojde tím ke zlepšení stavu kvality podzemních a povrchových vod a snížení zátěže 

vodních ekosystémů. Ve směru proudění podzemních vod se u Moravské Nové Vsi 

nachází jímací území Skupinového vodovodu Podluží. V minulosti byly opakovaně 

ověřeny obsahy znečišťujících látek, které mají původ v ropném znečištění i uvnitř 

ochranných pásem. Nápravná opatření směřují k ochraně před znehodnocením jímacího 

území podzemních vod. Bude výrazně omezen přestup kontaminantů do potravního 

řetězce. Území pak bude uvolněno pro další aktivity  

Sanace SEZ zahrnuje odstranění možných cest kontaminace a odstranění 

kontaminovaných zemin a vod. Při relikvidaci sond jsou všechny i potenciální netěsnosti 

a cesty úniku médií izolovány. Jde hlavně o necementované perforované nebo otevřené 
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intervaly cementované, nebo cementované jen beztlakovou cementací, vůbec 

necementované pažnicové úřezy, nebo pažnicové úřezy cementované jen nad místem 

rozpojení, neprovedené zkoušky hermetičnosti, prostor mezi jednotlivými cementovými 

mostky vyplněn jen pískem nebo jílem, který nevytváří dostatečný protitlak na cementový 

mostek. Tato místa se cementují mostky viz. kapitola 4.1.3. 

Sanace zemin se provádí selektivním odtěžováním po vrstvách nebo těžebních 

blocích a jejich následným ukládáním. Kontaminované zeminy se odváží na biodegradaci  

a nekontaminované zeminy se ukládají na mezideponii v blízkosti výkopu ke zpětnému 

záhozu výkopu. Před a během prací se odebírají vzorky zemin ze dna a stěn výkopu. Pokud 

se zjistí nadlimitní koncentrace znečištění, odtěží se i toto zbytkové znečistění. Výkop se 

po ukončení prací zasype materiálem z mezideponie nebo dovezeným nekontaminovaným 

materiálem odpovídajícím původním vrstvám. Provedou se povrchové úpravy terénu 

a následná péče po dobu jednoho roku (osetí plodinou a její zaorání).  

Sanace čerpaných vod začíná jejich čerpáním buď přímo do vozidel CAS nebo 

čerpadly do primární odsedací nádrže, odkud je pak vozidla CAS převáží na čištění do 

sanační stanice, kde se přivezené vody přečerpají do sekundární akumulační nádrže. Tu se 

voda akumuluje pro kontinuální čištění, odsadí se kal a oddělí ropná fáze z hladiny. 

Sorpční sedimentací se voda zbaví ropné fáze. V kontejnerizované sanační stanici při 

beztlakové sorpční filtraci se zachytí rozpuštěné adsorbovatelné látky průtokem přes filtr. 

Stripování je pojistkou pro zachycení a odstranění lehčích, těkavých uhlovodíků 

Desorbované těkavé uhlovodíky se zachycují na filtru s náplní s granulovaným aktivním 

uhlím. Při stripování je nutné čerpání vody s hladinovou automatikou. Tlaková sorpční 

filtrace je pojistka pro vypouštění vody. Za tímto stupněm čištění je zařazeno měření 

množství vypouštěné vody a možnost vzorkování. 
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