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Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na geologické sanační metody, charakterizuje je a srovnává. 

V práci je popisován vznik ekologických škod, způsoby nápravy těchto škod, legislativní 

rámec a v neposlední řadě si práce všímá zdrojů financování sanací v České republice. 

Část bakalářské práce se věnuje problematice veřejných zakázek na sanaci starých 

ekologických zátěží, kalkulaci nákladů a stanovení výsledné ceny zakázky na straně 

uchazeče. 

Klíčová slova: sanace, stará ekologická zátěž, sanační metody, kalkulace nákladů, veřejná 

zakázka, kontaminace 

 

Summary 

The thesis is focused on description and comparison of the geological methods used for the 

environmental remediation. It describes in detail the development of ecological loads, the 

way of their remediation, related legal frame and also reflects the financial resources 

dedicated for the remedial activities in Czech Republic. Part of the thesis is focused on the 

issues related to the public procurement of remedial actions in Czech Republic including 

the description of the costing and pricing process performed by applicants. 

Keywords: remediation, ecological load, remediation methods, pricing, public 

procurement, contamination 
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Seznam použitých zkratek 

apod.   a podobně 

AR   analýza rizik 

a.s.   akciová společnost 

ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří 

atd. a tak dále 

atp.   a tak podobně 

CBA z anglického Cost – Benefit Analysis, česky analýza nákladů a 
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ČEPRO, a.s. České produktovody a ropovody 

ČGS   Česká geologická služba 

ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČKAIT   Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

ČR   Česká republika 

ČSN EN ISO Česká státní norma, z anglického International Organization for 

Standardization, česky Mezinárodní organizace pro normalizaci, 

Systém managementu jakosti 

DIAMO název podniku odvozen z názvu sloučeniny diuranát amonný 

ex situ   mimo původní místo 

FNM ČR  Fond národního majetku České republiky 

GEAM Geologie, ekologie, atom Morava, odštěpný závod DIAMO 

in situ   na původním místě 

Kč   koruna česká 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diuran%C3%A1t_amonn%C3%BD&action=edit&redlink=1


MERO, a.s. společnost provozující ropovod Družba v České republice, zkratka 

Mezinárodní ropovody 

MF Ministerstvo financí 

mil.   milion 

mj.   mimo jiné 

mld. miliarda 

MND a.s. Moravské naftové doly 

MP   metodický pokyn 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

např.   například 

OEZ OEZ Letohrad, elektrotechnická firma, Orlické elektrotechnické 

závody 

off-site   z angličtiny mimo místo, lokalitu 

on-site   z angličtiny na místě, lokalitě 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

pH   vodíkový exponent (z anglického potential of hydrogen) 

popř. popřípadě 

resp.   respektive 

Sb.   Sbírky, Sbírka zákonů   

SEZ   stará ekologická zátěž 

s. p. státní podnik 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SUL Správa uranových ložisek, odštěpný závod DIAMO 

tj.   to jest, to je 

TUV NORD Czech z německého Technischer Überwachungs-Verein, česky Technické 

kontrolní sdružení, certifikační společnost   



tzn.   to znamená 

tzv.   tak zvaně 

ÚRS dříve označení firmy Ústav racionalizace ve stavebnictví, dnes 

označení ceníku stavebních prací 

USEPA Americká agentura pro ochranu životního prostředí (z anglického 

United States Environmental Protection Agency) 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
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1. Úvod 

Předmětem této práce je problematika ekonomiky a financování geologických 

sanačních prací. Při zpracování bakalářské práce bylo využito vlastních zkušeností autora 

získaných v rámci pracovního poměru u společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. Společnost 

VODNÍ ZDROJE, a.s. se mimo jiné zabývá realizací zakázek, které se týkají sanačních 

prací při likvidaci ekologických zátěží, a zároveň se zúčastňuje veřejných soutěží na tyto 

práce.  

Odstraňování ekologických zátěží je často obtížné a technicky velmi náročné, vyžaduje 

speciální postupy a technologie. Dekontaminace zasažených míst je zároveň značně 

nákladná, avšak ve všech rozvinutých společnostech je patrná snaha o likvidaci 

ekologických škod. 

V oboru sanačních prací není definován jednotný ceník a ani jednotný ucelený systém 

pro oceňování sanačních prací. Na každou zakázku je projektantem vytvářen samostatný 

výkaz výměr, který je zcela individuální. Při oceňování sanačních prací v rámci 

výběrových řízení proto vznikají diametrální rozdíly ve výsledné rozpočtové ceně. 

Určení jednotkových cen pro nacenění sanace ekologické zátěže je velmi obtížné a 

vlastně neexistuje nikde na světě. Hlavní problém spočívá v tom, že jednotlivé 

kontaminované lokality se vzájemně liší, jak horninovým prostředím, velikostí 

kontaminace, druhem znečištění, tak použitou sanační metodou. 

Tato práce popíše sanačních práce z hlediska platné legislativy, metodických přístupů a 

postupu provádění nápravných opatření. V práci bude popsán vznik ekologické zátěže, čím 

je znečištění způsobeno, a dále rozdělení, popis a srovnání jednotlivých sanačních 

technologií. 

Práce se zaměří na financování likvidace ekologických škod v České republice, které je 

řešeno ze zdrojů státního rozpočtu, výnosů privatizace, dotací z Evropské unie, z plnění 

pojistných smluv a ze soukromých prostředků.  

Důležitým faktorem pro hodnocení a kalkulaci ceny pro sanační práce jsou v současné 

době v České republice veřejné zakázky. Největším problémem je jediné kritérium pro 

získání zakázky, jímž je nejnižší nabídková cena. V důsledku dochází k nekvalitně 
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odvedené práci. Může dojít k navýšení celkové ceny zakázky a v neposlední řadě dokonce 

k nesplnění požadovaných cílů. 

Sanační práce se často dotýkají zemních prací, např. demolici staveb, případně 

odtěžování kontaminovaných zemin. Pro stavební práce jednotný ceník (ÚRS) existuje a 

tato práce s jeho využitím a přenesením pro účely sanačních prací sestaví cenovou 

kalkulaci na jednu sanační technologii. 
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2. Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. 

Vybranou společností, jejíž zkušenosti při sanačních pracích a mnohaletá účast 

v soutěžích o veřejné zakázky byly využity při psaní této práce, je společnost VODNÍ 

ZDROJE, a.s. Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. je akciová společnost se sídlem na adrese 

Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov. 

2.1. Charakteristika společnosti 

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. je přímým nástupcem a pokračovatelem státního 

podniku Vodní zdroje Praha, který byl založen v roce 1957. Po roce 1990 byl státní podnik 

na základě rozhodnutí o privatizaci transformován na soukromou akciovou společnost. 

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. plně a úspěšně navazuje na činnost státního podniku, jak 

v rozsahu nabízených prací a služeb, tak v jejich kvalitě. 

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. disponuje vlastním kvalitním technickým parkem 

pro provádění vrtaných studní té nejvyšší kvality, pro provádění jejich regenerace a čištění 

a další činnosti spojené s vodním hospodářstvím, ochranou životního prostředí včetně 

likvidace odpadů a sanací starých ekologických zátěží. 

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. se zabývá celým spektrem služeb, které zahrnují 

hydrogeologické, geologické práce, ekologické audity, analýzy rizika pro hodnocení 

ekologické zátěže, provádění vrtných, čerpacích a sanačních prací, regenerací vrtů, odběry 

vzorků zemin a podzemních vod, vyhledávání zdrojů podzemních vod včetně nepřetržité 

služby pro případy ekologických havárií. 

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. úzce spolupracuje se špičkově vybavenou 

analytickou laboratoří akreditovanou ASLAB, ČIA, která provádí v plném rozsahu 

laboratorní analýzy vod, pevného materiálu, odpadu a ovzduší.  

Další významnou činností společnosti je realizace staveb vodárenských zařízení, a to 

jak novostaveb, tak i rekonstrukce a modernizace staveb stávajících. 

Úspěšnou činnost společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. lze dokladovat strukturou 

kvalitně provedených zakázek za posledních 10 let. Zejména je třeba jmenovat práce 

prováděné na státních zakázkách pro Fond národního majetku ČR (nyní Ministerstvo 
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financí) a Ministerstvo životního prostředí ČR, které za poslední tři roky tvoří více než 40 

procent obratu firmy. Další významný podíl obratu společnosti tvoří práce pro společnosti 

Vodovody a kanalizace (zde je třeba jmenovat dlouholetou činnost pro Pražské vodovody a 

kanalizace na největším jímacím území podzemní vody pro Prahu v Káraném), města a 

obce na území celé České republiky. 

Obdobný druh zakázek řeší společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. i v zahraničí: práce jsou 

realizovány ve Spolkové republice Německo, v Polsku, Srbsku, Moldávii a na Slovensku. 

V Mongolsku a Černé Hoře existují odštěpné závody či dceřiné společnosti. 

Významnými zákazníky společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. jsou tak především oborová 

ministerstva a jimi zřizované fondy, tj. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 

zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí, Státní fond 

životního prostředí atp.  

Dalšími významnými zákazníky společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. jsou společnosti 

zajišťující dodávky strategických surovin, tj. společnost MERO ČR, a.s. a ČEPRO, a.s., 

popř. společnosti zajišťující likvidaci škod po důlní činnosti Palivový kombinát Ústí, státní 

podnik či DIAMO, s. p.  

Významnými odběrateli jsou i velké stavební společnosti, jako např. Metrostav a.s., 

Geosan Group a.s., Klement a.s., MND a.s. či REKULTIVACE, Ústí nad Labem, s.r.o. 

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. zaměstnává v současné době 69 pracovníků. 

V hydrogeologickém oddělení pracuje 20 špičkových odborníků s různým odborným 

zaměřením, kteří disponují příslušnými oprávněními a certifikacemi. Obchodní oddělení 

čítá 5 zaměstnanců, ekonomické oddělení 3 zaměstnance, vrtné osádky a vlastní výrobní 

úsek čítá 41 pracovníků.  

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. má zaveden a udržován systém managementu 

jakosti ČSN EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001, 

certifikovaný renomovanou společností TUV NORD. [22] 

2.2. Podnikatelské aktivity společnosti 

Hlavními obchodními činnostmi společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. jsou: 
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2.2.1 Sanační práce  

 Práce na průzkumu, vyhodnocení a likvidaci starých ekologických zátěží, řešení 

havarijních situací se zasažením horninového prostředí a podzemních vod, likvidace 

odpadů a oblast prevence znečištění životního prostředí patří svým objemem mezi stěžejní 

zakázkovou náplň společnosti. Činnost v této oblasti zahrnuje široké spektrum inženýrské 

činnosti – zejména ekologické audity, analýzy rizik, studie proveditelnosti, projekty 

průzkumných prací, komplexní projekty sanací kontaminovaných lokalit, matematické 

modelování, návrhy monitorovacích systémů, a to od jednoduchých lokálních až po 

rozsáhlé regionální dlouholeté projekty. [22] 

2.2.2 Hydrogeologické a inženýrsko-geologické práce 

Tato oblast činnosti zahrnuje vyhledávání zdrojů podzemních vod, projekci 

hydrogeologických a jiných vodohospodářských objektů, návrh, realizaci a vyhodnocení 

hydrodynamických zkoušek, vzorkovací a laboratorní práce. S hydrogeologickým 

průzkumem souvisí i odborná posudková činnost, projekční práce a regionální studie 

zásobení podzemní vodou. Inženýrsko-geologické práce zahrnují především průzkumy pro 

zakládání staveb a budování vodních nádrží. [22] 

2.2.3 Vrtné práce 

Vrtné práce jsou prováděny v širokém spektru profilů, vrtných technologií a ve všech 

geologických formacích po celém území ČR. Prováděné vrtné práce zahrnují budování 

jímacích objektů pro individuální zásobování obyvatelstva, obcí, měst, zemědělských, 

průmyslových a potravinářských provozů. Další činností je realizace geotermálních vrtů 

pro tepelná čerpadla včetně montáže kolektorů a projekční činnosti. Vysoce 

specializovanou činností je údržba stávajících jímacích objektů regenerační soupravou, 

která umožňuje jak mechanickou, tak i chemickou regeneraci vrtů a radiálních studní. [22] 

2.2.4 Vodohospodářská zařízení a stavby 

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. se zabývá vývojem a výrobou technologií na úpravu 

surové vody na vodu pitnou pro zásobení měst, obcí, podniků i pro individuální použití. 
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Úpravny jsou navrhovány a konstruovány tak, aby byla optimálním způsobem zajištěna 

trvalá úprava požadovaného množství vody. Další činnost v oboru technologií na úpravu 

kvality vody je soustředěna na vývoj a výrobu sanačních technologii. Společnost se dále 

zaměřuje na realizaci větších investičních celků zahrnujících budování úpraven a čistíren 

vody v ČR i zahraničí. 

Na českém trhu má společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. postavení dlouhodobě zavedené 

firmy v oblasti sanací, geologie a hydrogeologie. 

Hlavním cílem společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. je udržet či vylepšit pozici na 

českém trhu a proniknout na zahraniční trhy exportem know-how především v rámci 

zahraniční rozvojové pomoci a spolupráce. [22]  
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3. Používané sanační metody 

Problematika ochrany životního prostředí spojená s aktivními sanačními zásahy je na 

území  České republiky řešena od poloviny osmdesátých let minulého století. Za více než 

třicet let prošel tento obor dynamickým vývojem, a to z hlediska rozvoje a vývoje 

sanačních technologií, metodických postupů i rozsahu prací a zdrojů financování. 

Kontaminovaná místa představují i v současnosti vážnou hrozbu pro životní prostředí. 

Zjištění tohoto stavu a následná sanace takových lokalit tak, aby neohrožovala životní 

prostředí, je jednou z priorit ochrany životního prostředí ve všech vyspělých státech. 

Vznik ekologických zátěží a kontaminovaných lokalit souvisí jednoznačně s rozvojem 

průmyslu, těžby nerostných surovin a ukládání odpadů, a to již od druhé poloviny 

devatenáctého století. Související ochraně životního prostředí nebyla po mnoho desítek let 

věnována dostatečná pozornost. Proto i v dnešní době lze v České republice najít lokality, 

jejichž znečistění pochází ze začátků průmyslové revoluce. Příkladem mohou být následky 

po těžbě ropy z dvacátých let dvacátého století na jižní Moravě či nebezpečné odpady 

pocházející ze začátku rozvoje hutnictví na Kladensku. 

Změnu přístupu státních orgánů na území České republiky k celé problematice 

nakládání s nebezpečnými a závadnými látkami lze vysledovat zhruba v osmdesátých 

letech 20. století, kdy byly zvyšovány požadavky na technologické zabezpečení a ochranu 

životního prostředí.  

Rozsah benevolentního přístupu k ochraně životního prostředí se začal významně 

projevovat například plošným vymíráním lesních porostů v Krkonoších či Jizerských 

horách nebo plošnou kontaminací zdrojů podzemních vod určených k zásobování 

obyvatelstva. Řešení této situace již nebylo možné dál oddalovat. Začal být kladen důraz 

na ochranu všech složek životního prostředí, jak ve fázi vzniku znečištění, tak i postupného 

odstraňování následků. Byly zahájeny první průzkumy rozsahu znečištění a následně i 

sanační zásahy.  

Tyto práce byly financovány především ze zdrojů tehdejších státních podniků, z jejichž 

provozů znečistění pocházelo. Významným přelomem v přístupech a financování likvidace 

ekologických škod došlo po roce 1989 v souvislosti s plošnou privatizací zejména velkých 

průmyslových podniků. 
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Za více než třicet let realizací sanačních zásahů prošel tento obor po stránce 

technologické významným vývojem: zjednodušeně řečeno od lopat a kladiv se posunul až 

k současnému využívání nanotechnologií. Po odborné stránce nelze na základních 

principech např. hydrogeologie, geologie či vlastností a chování chemických látek v zásadě 

nic měnit, avšak podrobně byly rozpracovány metodické postupy a přístupy k řešení 

sanačních prací. Zásadní změnu přineslo i využití moderních informačních technologií a 

rozvoj počítačové techniky. 

Odstraňování ekologických zátěží je stále obtížné, technicky velmi náročné, vyžaduje 

speciální postupy a technologie a také značnou odbornost, zkušenost a praxi. A především 

je stále značně nákladné a to jak z hlediska vynaložených finančních prostředků tak i času 

na řešení sanace jednotlivých lokalit.  

Jak vyplývá z předcházejícího textu, pojem „používané sanační metody“ tedy nelze 

definovat jako jednoduchý soupis mechanických, fyzikálních či chemických procesů řešení 

sanace ekologických škod, ale jako soubor opatření a přístupů k celé problematice. 

Vymezit lze následují body, které pojem „používané sanační metody“ definují:  

 legislativní rámec, 

 metodické přístupy, 

 technologie, 

 financování. 

Financování a kalkulace nákladů na sanační práce je hlavním tématem této bakalářské 

práce, a je proto rozpracováno samostatně v dalších kapitolách. 

V rámci bakalářské práce je uváděn stav popisované problematiky v období leden – 

březen 2015. V souladu se zaměřením bakalářské práce jsou uváděné údaje zaměřeny na 

geologické sanační práce.  

3.1. Legislativní rámec sanací ekologických škod 

Základní legislativu představují následující okruhy zákonů, Nařízení vlády a vyhlášek:  

 Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném 

znění včetně souvisejících nařízení vlády a vyhlášek. 



Pavel Bureš: Ekonomika a finanční aspekty geologických sanačních prací 

 

2015  9 

 

 Zákon 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

v platném znění včetně souvisejících nařízení vlády a vyhlášek Českého báňského 

úřadu a dále zákon 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon) v platném znění včetně souvisejících nařízení vlády a vyhlášek. 

 Legislativa, ve které jsou stanoveny postupy a procesní zásady pro realizaci opatření 

vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Celý 

proces se řídí zejména následujícími zákony a usneseními vlády ČR, tak jak je 

uváděna ve směrnici FNM ČR a MŽP č. 03/2004: 

 zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve 

znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu majetku 

státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 51, které obsahuje přílohu s názvem 

„Zásady vypořádání ekologických závazků vzniklých při privatizaci“ (dále jen 

Zásady), ve znění pozdějších předpisů, 

 usnesení vlády č. 212/1997 o zásadách postupu při privatizaci podle zákona 

č. 92/1991 Sb., a zákona č. 171/1991 Sb., které nahradilo dřívější usnesení 

vlády č. 568/1993, 393/1994, 178/1995, 773/1995 a 20/1997. [16] 

 Zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. 

V rámci „vodního zákona“ včetně související legislativy je v současné době řešena 

většina ekologických škod způsobených závadnými látkami, a to v režimu odstranění či 

zabránění vzniku závadného stavu na podzemních vodách.  

V rámci zákona o hornické činnosti a horního zákona včetně související legislativy 

jsou řešeny škody vzniklé hornickou činností a těžbou nerostných surovin, a to v režimu 

zahlazování následků po hornické činnosti. 

Na základě těchto zákonů jsou vydávána rozhodnutí státní správy k povolení realizace 

sanačních prací. Z obou okruhů legislativy vyplývají limity a cílové parametry sanačních 

prací a povinnosti orgánů státní správy, podniků a společností realizujících vlastní práce a 

působnost kontrolních orgánů (Česká inspekce životního prostředí, Státní báňská správa).  
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Legislativa, kterou jsou stanoveny postupy a procesní zásady pro realizaci opatření 

vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží, vymezuje především způsob financování 

a definuje postup odstraňování části ekologických škod procesně řešených dle vodního 

zákona či báňské a hornické legislativy. 

S vlastní realizací sanačních prací souvisí řada dalších zákonů, nařízení a vyhlášek, 

které upřesňují způsob, místo a podmínky realizace sanace. Jde např. o zákony 62/1988 Sb. 

o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu v platném znění, zákon 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 

zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a 

další řadu zákonů týkajících se bezpečnosti práce, hygienických předpisů atd.  

Celá oblast řešení ekologických zátěží tak spadá do působnosti několika ministerstev: 

především Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a 

obchodu a Ministerstva zemědělství.  

V bodě 4 je zmíněn i zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, podle kterého 

probíhá zadávání převážné většiny zakázek na provádění sanací ekologických škod.  

Výše uvedenou legislativou je v současnosti řešena především problematika tzv. 

ekologických závad či starých ekologických zátěží nebo sanací kontaminovaných míst. 

Principiálně jde o odstranění ekologické škody, na jejímž vzniku se stávající vlastník 

objektu, pozemku atp. nepodílel a závazek k odstranění ekologické zátěže převzal 

v procesu privatizace nebo restituce stát.  

Obecně jsou takto chápány ekologické zátěže vzniklé před rokem 1990, v některých 

případech i později. Takto hodnoceny a řešeny jsou i ekologické škody vzniklé za 

posledních 25 let např. migrací znečištění z původního primárního zdroje. V odborné praxi 

je používán především termín „stará ekologická zátěž“. V rámci projektu Ministerstva 

životního prostření Národní inventarizace kontaminovaných míst je zaveden termín 

„kontaminované místo“, který se vztahuje v převážné většině na staré ekologické zátěže.  

Předcházení a řešení „nových“ ekologických škod bylo a je legislativně ošetřeno 

zákonem 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií, který byl následně nahrazen 

zákonem 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a dále zákonem 

167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.  
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Uvedená legislativa řeší problematiku ekologických škod, které v porovnání se starými 

ekologickými zátěžemi mohou vzniknout současným vlastníkům. Tato legislativa zavádí 

odpovědnost vlastníků za vznik ekologické škody a řeší způsob zajištění a financování 

likvidace této škody, a to pojištěním odpovědnosti.  

Samostatnou kapitolou spadající pod pojem „stará ekologická zátěž“ je likvidace 

následků po činnosti Sovětské armády, za kterou také převzal záruku stát, zde zastoupený 

Ministerstvem životního prostředí.  

3.2. Metodické přístupy 

Na problematiku používaných sanačních metod lze nahlížet i z hlediska metodických 

postupů, kdy sanační metodu (metody) nechápeme pouze jako výběr jedné sanační 

technologie (např. venting, in-situ chemickou oxidaci či biodegradaci), ale jako metodický 

postup pro na sebe navazující kroky vedoucí ke konečnému cíli, tj. odstranění ekologické 

škody na limity či cíle dané legislativním rámcem a konkrétním rozhodnutím orgánů státní 

správy.  

Metodické přístupy, stejně jako technologie, prošly za dobu realizace sanací 

ekologických škod svým vývojem a byly průběžně aktualizovány a měněny.  

Uvedené změny lze demonstrovat na přístupu ke stanovení limitů či cílových 

parametrů sanačních prací. V roce 1996 byl Ministerstvem životního prostředí vydán 

Metodický pokyn „Kritéria znečištění zeminy a podzemní vody“, který relativně 

jednoduchým způsobem stanovoval kritéria a cílové limity sanačních prací formou 

jednoduché tabulky v návaznosti na aktuální či budoucí využití předmětného území 

(kritéria A, B, C). Tento metodický pokyn byl v roce 2011 zásadně změněn a používání 

kritérií A, B, C bylo při zpracování analýzy rizik označeno za nepřípustné pro odvození 

cílových parametrů sanace. V roce 2011 byl Ministerstvem životního prostředí vydán 

metodický pokyn „Indikátory znečištění“ vycházející z metodiky USEPA. Aktualizace 

tohoto metodického pokynu proběhla v roce 2013 v návaznosti na aktualizaci údajů této 

Americké agentury pro ochranu životního prostředí. [10] 
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3.3. Postup provádění nápravných opatření 

Před vlastní sanací se provádí řada nezbytných kroků podle Směrnice FNM ČR a MŽP 

pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004. 

Body, které předcházejí nápravným opatřením (sanaci), mohou být slučovány, 

modifikovány, v některých případech i vynechány: 

 ekologický audit, 

 analýza rizik, 

 studie proveditelnosti, 

 projektová dokumentace sanačního zásahu, 

 sanace. 

3.3.1 Ekologický audit 

Cílem ekologického auditu je posouzení stavu lokality z hlediska existence ekologické 

zátěže a vyhodnocení dopadů na životní prostředí a na možná rizika z toho plynoucí.  

3.3.2 Analýza rizik 

Analýza rizik je rozhodující odborná zpráva pro vlastní zahájení procesu sanace 

znečištěného prostředí. Zpracovává se v případě, že je podezření na znečištění horninového 

prostředí nebo povrchových a podzemních vod, či jiný druh ohrožení, které má vliv na 

životní prostředí, potažmo na lidské zdraví. 

Analýza rizik popisuje velikost a koncentraci kontaminace horninového prostředí 

(zemin, podzemní vody a půdního vzduchu), staveb na zasaženém území, skládek a 

odpadů. Zároveň určuje i typ kontaminantu. Dále stanoví rizika plynoucí z kontaminace na 

životní prostředí a lidské zdraví. 

Cílem analýzy rizik je popis rizik vyplývající z existence kontaminovaného prostředí a 

jejich následné posouzení a navržení, či spíše stanovení opatření, která povedou k jejich 

minimalizaci. Neméně důležité je i stanovení sanačních limitů, které jsou posléze náplní 

rozhodnutí ČIŽP pro sanaci dané lokality. 
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Při hodnocení zdravotních a ekologických rizik se zpracovatel analýzy rizik řídí 

postupem popsaným v metodickém pokynu MŽP ČR z roku 2011 a závaznou osnovou 

zprávy stanovenou vyhláškou č. 369/2004 Sb. [15] 

3.3.3 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti je posouzení ekonomického a technického hlediska různých 

variant sanace, které vzešly z analýzy rizik. Zpracovává se u rozsáhlých ekologických 

zátěží nebo v případě problematických či variantních způsobů použitých sanačních metod. 

Při hodnocení variant dochází ve studii proveditelnosti k: 

 identifikaci známých řešení a technologií, 

 posouzení rizik těchto řešení (vliv na provoz podniku, prověřenost 

technologie),  

 určení mimoekonomických účinků (délka trvání sanace, dosažení cílových 

limitů, nakládání s odpady, spotřeba surovin a energie), 

 určení ekonomických výsledků jednotlivých řešení (kalkulace nákladů 

jednotlivých variant). [16] 

Výsledkem těchto hodnocení je výběr optimální varianty sanačního zásahu.  

V tabulce 1 je citována ukázka studie proveditelnosti, která se řešila na skládce OEZ 

Letohrad. [4] 

Tabulka 1 – Ukázka studie proveditelnosti – Skládka OEZ Letohrad [4] 

Označení 

varianty 

Varianta Finanční 

náročnost 

(mil. Kč) 

Omezení 

rizik 

Setrvávající rizika Celkové 

hodnocení 

A. nulová 0 žádné 
náhodné požití, rizika 

pro ekosystémy 
nevhodná 

B. 
monitorovaná 

atenuace 
10 žádné 

náhodné požití, rizika 

pro ekosystémy 
nevhodná 

C. 

monitorovaná 

atenuace + úpravy 

na toku 

12 

omezení 

rizik pro 

ekosystémy 

náhodné požití 

podzemních vod 

nevhodná až 

podmínečně 

vhodná 
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Označení 

varianty 

Varianta Finanční 

náročnost 

(mil. Kč) 

Omezení 

rizik 

Setrvávající rizika Celkové 

hodnocení 

D. 
sanační čerpání 

z vrtů + venting 
23 až 41 

postupná 

eliminace 

rizik 

zbytkové znečištění po 

ukončení zásahu 
vhodná 

E. 
sanační čerpání z 

drénu 
25 až 30 

postupná 

eliminace 

rizik 

zbytkové znečištění po 

ukončení zásahu 
vhodná 

F. 
těsnicí stěna + 

monitoring 
18 

zamezení 

další dotace 

z podloží 

skládky 

náhodné požití, rizika 

pro ekosystémy 

bez dalších 

opatření 

nevhodná 

G. 
těsnicí stěna + 

sanace vod 
38 až 43 

postupná 

eliminace 

rizik 

zbytkové znečištění po 

ukončení zásahu 
vhodná 

H. 
vymístění + sanace 

vod 
240 

vyžaduje další podrobné posouzení 

z hlediska veškerých rizik při 

provádění prací apod. 

podmínečně 

vhodná 

3.3.4 Předsanační doprůzkum 

Podle Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004 „Pro přípravu a realizaci zakázek řešících 

ekologické závazky“ je předsanační doprůzkum součástí etapy přípravy sanace. 

Předsanační doprůzkum upřesňuje výsledky průzkumu provedeného pro zpracování AR 

tak, aby na základě tohoto upřesnění a všech dalších dostupných informací bylo možné 

následně vypracovat projektovou dokumentaci sanačního zásahu. V odůvodněných 

případech může být součástí této etapy též pilotní ověření nejvhodnějších sanačních 

technologií. 

Prostředky vložené do kvalitního průzkumu znečištění, které umožní získání kvalitních 

informací, nejsou zbytečně vynaloženými náklady. Čím kvalitnější informace přinese 

průzkum znečištění, tím kvalitnější a efektivnější může být následný sanační zásah. 

Nedostatečná úroveň informací získaných v rámci průzkumu znečištění ve svém důsledku 

často vede k nutnosti provádět doplňkové průzkumy v průběhu sanační etapy prací, která 
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se pak neúměrně prodražuje a prodlužuje. Sanační etapa prací bývá prakticky vždy 

mnohem nákladnější, nežli průzkumná fáze. Prostředky vložené do průzkumu mohou 

v následné sanační fázi ušetřit mnohem vyšší objem finančních prostředků nutných k 

realizaci sanačního zásahu (i několik desítek procent celkového finančního objemu) a ve 

svém důsledku výrazně snížit celkové náklady spojené s odstraněním znečištění. [16] 

3.3.5 Projektová dokumentace sanačního zásahu 

Základním podkladem při volbě způsobu a zejména rozsahu sanačního zásahu je 

rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. Projektová dokumentace sanačního zásahu 

(prováděcí projekt, realizační projekt) je podle Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004 

zpracovávána v rozsahu minimálně projektu pro stavební, případně vodoprávní řízení. 

Podrobně je projektována již pouze jediná varianta sanačního zákroku (vybraná z více 

doporučených variant navržených AR nebo vybraná studií proveditelnosti). Dodavatel 

projektové dokumentace vychází především z výsledků AR a předsanačního doprůzkumu, 

případně studie proveditelnosti a dalších dostupných informací. Součástí projektové 

dokumentace má být i stanovení způsobu dokazování dosažení cílových parametrů sanace, 

projekt nakládání s odpady, řešení aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod. 

Nedílnou součástí projektové dokumentace je úplný rozpočet projektovaných prací. 

Pokud prováděcí projekt slouží jako podklad pro výběrové řízení na realizaci vlastního 

sanačního zásahu, je jeho součástí výkaz výměr, resp. tzv. slepý rozpočet projektovaného 

sanačního zásahu (bez uvedení cen). Úplný rozpočet je pak vyveden ve formě volně 

odnímatelné přílohy projektové dokumentace a cenové údaje nesmějí být jinde v 

projektové dokumentaci uváděny. 

Protože zjišťování a odstraňování antropogenního znečištění v horninovém prostředí je 

součástí geologických prací dle zákona č. 62/1988 Sb. (zákon o geologických pracích) 

v platném znění, podléhá zpracování prováděcího projektu sanace z legislativního hlediska 

i vyhlášce č. 369/2004 o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek. 

Vyhláška řeší i náležitosti projektu technických vrtných prací. Všechny geologické práce 

též podléhají evidenci (ČGS – Geofond). [16]  
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3.3.6 Sanační zásah a zprávy o provádění sanačních 

prací 

Sanace je takový zásah, při kterém dojde k likvidaci znečištění horninového prostředí. 

V současné době se jedná především o likvidaci starých ekologických zátěží, kdy došlo ke 

kontaminaci horninového prostředí cizorodými chemickými látkami v důsledku 

průmyslové či jiné lidské činnosti. Dle rozsahu prováděného sanačního zásahu je během 

sanace nebo na jejím konci zpracována jedna či více zpráv o průběhu provádění sanačních 

prací (etapová, roční, závěrečná). Závazná osnova závěrečné zprávy je dána vyhláškou č. 

369/2004 o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování 

rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek. Další náležitosti 

jsou upraveny i Směrnicí FNM ČR a MŽP č. 3/2004. [16] 

V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé skupiny obvyklých znečisťujících 

látek a používané sanační metody. 

3.4. Látky znečišťující životní prostředí 

Kontaminanty dělíme na organické a anorganické. Anorganické kontaminanty na 

rozdíl od organických nelze snadno rozložit na látky neškodné či neutrální a musí bát ve 

většině případů extrahovány. 

3.4.1 Anorganické kontaminanty 

V tabulce 2 se uvádí nejběžnější anorganické kontaminanty a jejich zdroje a výskyt. 

[21] 

Tabulka 2 – Anorganické kontaminanty [21] 

název kontaminantu zdroj a výskyt kontaminantu 

sírany skladování odpadu, plynárny 

chloridy splaškové vody, solení silnic, odpadní vody z chemického průmyslu 

těžké kovy hutní a těžební průmysl, sklářský průmysl, výroba plastů a barev, slévárny, 

zdravotnictví, elektrárenský popílek, papírenský průmysl, galvanizování 

kyanidy úprava kovů, skladování odpadu, plynárny 
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3.4.2 Organické kontaminanty 

V tabulce 3 je uváděn seznam nejběžnějších organických kontaminantů, jejich zdroje a 

výskyt. [21] 

Tabulka 3 – Organické kontaminanty [21] 

název kontaminantu zdroj a výskyt kontaminantu 

nafta a ropné uhlovodíky transport a úprava ropy, živočišné tuky, olej z potravinářského 

průmyslu, výroba mýdla 

dehet a polyaromatické uhlovodíky  plynárny, chemický průmysl, spalování uhlí, dřeva 

polychlorované bifenyly transformátory a kondenzátory, motorový olej 

fenoly chemický průmysl a skladování chemikálií, gumárenský průmysl, 

výroba barev, skladování odpadů, úprava dřeva 

3.5. Rozdělení sanačních metod 

Obecně lze sanační metody rozdělit na aktivní a pasivní. Při aktivní sanaci dojde k 

faktické likvidaci kontaminace saturované a nesaturované zóny horninového prostředí na 

požadované hodnoty, které již neohrožují životní prostředí. Při pasivní sanaci dojde 

k imobilizaci (zapouzdření) znečištění. Jedná se o metody, kdy jsou kontaminanty 

ponechány na místě a šíření kontaminace se zamezí vytvořením izolačních bariér na 

expozičních cestách, čímž je zabráněno šíření znečištění do okolí.  

Mnoho současných sanačních technologií je založeno na fyzikálních principech 

(odtěžba, sanační čerpání, venting). Jejich malá účinnost či velká finanční a časová 

náročnost vedly k vývoji metod nových, založených na chemickém či biologickém 

působení na kontaminované prostředí. Jedná se převážně o metody in situ nevyžadující 

dlouhodobé nadzemní instalace a technologie. Zároveň jsou to též metody relativně rychlé 

a finančně zajímavé, ačkoliv prvotní sanační zásah se může jevit na první pohled finančně 

náročný. 
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Základní členění je podle místa provedení sanačního zásahu: 

 in situ, on site – sanační postup je prováděn v místě vzniku nebo zjištění 

kontaminace nebo v blízkém okolí, bez zemních prací a odvozu 

kontaminovaného materiálu mimo lokalitu,  

 ex situ, off site – vlastní sanace neprobíhá na znečištěné lokalitě. Základ 

metody spočívá v odstranění (demolice, odtěžba) primárního i sekundárního 

zdroje znečištění ze zájmového území. V pravém smyslu slova se tedy nejedná 

o sanaci, nýbrž o nakládání s odpady. Pro účely této práce je tento způsob 

nadále nezajímavý a nadále bude uváděn pouze pro srovnání. 

Dalším způsobem dělení sanačních metod je dělení podle charakteru postupů: 

 fyzikálně-chemické metody, 

 biologické metody. 

3.6. Fyzikálně-chemické metody 

Fyzikálně-chemické metody zahrnují velkou škálu postupů, které jsou založeny na 

různých principech. Patří sem např. vhánění, odsávání vzduchu, využívání chemické látek 

uměle vnášených do prostředí, změny teploty, pH, tlaku, čerpání, gravitační oddělování, 

oxidace, srážení, výměna iontů, adsorpce, absorpce apod.  

Nevýhodou těchto metod je náročnost energetická i finanční, menší přijatelnost pro 

životní prostředí a omezené využití. 

Výhodou je odstranění mnoha typů kontaminantů, nebo alespoň jejich zablokování. 

V řadě případů se jedná pouze o podpůrné metody, které zlepšují podmínky pro 

odstranění kontaminantů změnou fyzikálních a chemických podmínek, desorpcí polutantů, 

zvýšením těkání, zlepšením propustnosti horninového prostředí apod. [13] 

3.7. Biologické metody 

Biologické metody využívají degradační schopnosti především mikroorganismů – 

jedná se o metody ekologické a ekonomický výhodné. 
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3.8. Přirozená atenuace 

Přirozená atenuace je samovolně probíhající biologický, fyzikální a chemický proces, 

který postupně vede ke snížení koncentrace kontaminujících látek v prostředí bez zásahu 

člověka.  

Výhody oproti aktivnímu sanačnímu zákroku jsou: převážně nižší náklady, menší 

vznik odpadů a jeho transport, možnost kombinovat s aktivním zásahem, méně agresivní 

vůči okolí. 

Existují i nevýhody: časová náročnost, dlouhodobý monitoring, migrace 

kontaminačního mraku, pokud je proces příliš pomalý. [8] 

V tabulce 4 je souhrn sanačních metod a jejich rozdělení podle toho, zda se jedná o 

metodu in-situ, ex-situ. [13] 

 

Tabulka 4 – Rozdělení sanačních metod [13] 

nesaturovaná zóna in situ ex situ metoda 

chemická oxidace chemická extrakce fyz.-chem. 

elektrokinetická 

dekontaminace 

chemická oxidace/redukce fyz.-chem. 

narušování struktury, štěpení dehalogenace fyz.-chem. 

vymývání půdy fyzikálně – mechanická 

separace 

fyz.-chem. 

venting vymývání, praní fyz.-chem. 

solidifikace, stabilizace solidifikace a stabilizace fyz.-chem. 

zakrytí, uzavření, enkapsulace spalování fyz.-chem. 

vitrifikace, metody tepelného 

ošetření a tepelné podpory 

termická desorpce fyz.-chem. 

podporovaná bioremediace  ošetřování vytěžených 

materiálů na dekontaminační 

ploše 

biol. 

bioventing  kompostování biol. 
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nesaturovaná zóna in situ ex situ metoda 

 landfarming biol. 

 biologické suspenzní 

systémy 

biol. 

saturovaná zóna air-sparging air-stripping fyz.-chem. 

chemická oxidace chemická oxidace fyz.-chem. 

metody tepelného štěpení sanační čerpání a čištění 

vyčerpané vody 

fyz.-chem. 

vertikální bariéry srážení, flokulace, 

koagulace, flotace 

fyz.-chem. 

injektáž adsorpce, absorpce fyz.-chem. 

hydraulické, pneumatické 

štěpení 

výměna iontů fyz.-chem. 

torpedace  fyz.-chem. 

radiolytický rozklad  fyz.-chem. 

podporovaná bioremediace bioreaktory biol. 

biosparging umělé mokřady biol. 

bioslurping  biol. 

biotransformace, bioredukce  biol. 

biologické reaktivní bariéry  biol. 

3.9. Dekontaminační technologie 

Pokud je to technicky možné, používají se pro sanaci nesaturované zóny invazivní 

sanační technologie spočívající především v odtěžení kontaminovaných zemin a hornin s 

následným zneškodněním kontaminace (biodegradace ex situ, kompostování, termická 

likvidace atd.) nebo uložení v režimu odpadů na skládku příslušné kategorie. Následně je 

prováděn závoz odtěžených prostor vhodným inertním materiálem. Jde o způsob sanace 

rychlé a vysoce účinné avšak jde fakticky o zemní stavební práce a k realizaci tohoto typu 

sanace je používána běžná stavební technika. V místech, kde není možné odtěžení 

kontaminované části horninového prostředí, jsou používány sofistikovanější sanační 
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metody spočívající v extrakci půdního vzduchu, vtláčení různých roztoků, čerpání 

podzemní vody atd.  

V následujícím textu je uveden přehled vybraných sanačních metod použitelných pro 

sanaci nesaturované nebo saturované zóny horninového prostředí nebo obou těchto složek.  

3.9.1 Venting 

Jedná se o základní a nejpoužívanější metodu sanace nesaturované zóny in situ. 

Základní princip spočívá v odsávání půdního vzduchu v důsledku podtlakového pole 

vyvolaného ventingovou (vakuovou stanicí) a jeho následném filtračním čištění. Tímto 

způsobem se z nesaturované zóny odstraní především těkavé organické látky. Provádí se ze 

speciálně upravených ventingových vrtů, případně z kombinovaných vrtů společně se 

sanačním čerpáním. Kontaminovaný půdní vzduch se odsává z vertikálních vrtů nebo 

horizontálních směrovaných vrtů. Vytěžený půdní vzduch se zbavuje znečištění na 

dekontaminační jednotce. [17] 

3.9.2 Bioventing 

Jde o obměnu ventingu použitelnou pro odstranění biologicky rozložitelných látek. 

Spočívá v dopravování kyslíku do nesaturované zóny nuceným vháněním nebo odsáváním 

vzduchu ventingovými vrty. Tím dochází ke zvýšení koncentrace kyslíku v nesaturované 

zóně a zlepšení podmínek pro biologický rozklad kontaminace. Intenzifikace procesu 

probíhá dotací výživných látek. Výhodou je snadná transformace klasického ventingu na 

bioventing pouhou úpravou technických parametrů. [17] 

3.9.3 Air sparging 

Tato metoda je použitelná pro odstraňování těkavých organických kontaminantů z 

podzemní vody a z přilehlé části nesaturované zóny. Princip této techniky spočívá ve 

vhánění vzduchu pod hladinu podzemní vody. [17] 
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3.9.4 Bioslurping 

Jedná se o metodu odstraňování kontaminace na rozhraní saturované a nesaturované 

zóny, vhodnou zejména pro odstraňování ropných uhlovodíků ve fázi na hladině podzemní 

vody. [17] 

3.9.5 Biodegradace in situ 

Existence mikroflóry s degradačními schopnostmi v půdním a horninovém prostředí 

(případně do něj uměle dodané) je základem této technologie. Sanačně čerpaná podzemní 

voda se na povrchu obohacuje o živiny a zasakuje zpět do země, kde podněcuje degradační 

schopnost mikroorganismů. [17] 

3.9.6 Chemická oxidace in situ 

Nejčastějším způsobem je chemická oxidace manganistanem draselným. Do podzemní 

vody i zeminy se vpravuje ve formě vysoce koncentrovaného roztoku zasakováním pomocí 

speciálních vrtů, čímž se docílí oxidace chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě a v 

zemině, v důsledku čehož se vytvoří netoxické nebo nerozpustné anorganické sloučeniny, 

které již nepředstavují ohrožení. [17] 

3.9.7 Solidifikace 

Kontaminovaný materiál se smíchává se stabilizačními činidly a pojivy přímo v místě 

svého výskytu. Tato metoda je použitelná pro celou řadu kontaminantů. Výhodou je krátká 

doba sanace a nižší náklady na její aplikaci. [15] 

3.9.8 Kompostování 

Technologie kompostování spočívá ve smíchání materiálu s organickým materiálem – 

podporuje se tím aerobní rozklad polutantů (kypřením a provzdušněním). [13] 
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3.9.9 Enkapsulační metody 

Běžně používané metody enkapsulace, tedy opatření proti průniku kontaminantu do 

vnějšího prostředí jsou: 

 ochranné drény – zabraňují průniku kontaminantu s podzemní vodou do okolí, 

navíc v nich může probíhat sanační čerpání a zasakování oxidačních činidel, 

 těsnicí stěny – zamezují šíření kontaminace a přesunu masivního kontaminačního 

mraku.  

Finanční a technická náročnost naproti tomu zabraňuje úplnému uzavření kontaminace 

do neprůchodné bariéry. [17] 

3.9.10 Bioremediace 

Bioremediace je proces, při kterém dochází k odstranění kontaminace využitím 

biologických procesů. Nejčastějším způsobem je využití bakterií (biodegradace), 

dřevokazných hub (mykoremediace) a rostlin (fytoremediace, fytostabilizace – např. 

svahů, rhizofiltrace – záchyt kořenovým systémem). Při využití této metody, která je 

finančně dostupná, efektivní a šetrná k životnímu prostředí, dochází k dekontaminaci 

přímo na místě a k úplnému odstranění kontaminantů. [13] 

3.9.11 Air-stripping 

Technologie air-strippingu je součást sanačního čerpání a v současné době je 

považována za nejlepší metodu pro odstranění těkavých organických látek z podzemní 

vody. Kontaminanty rozpuštěné v podzemní vodě přecházejí z vodní do plynné fáze 

pomocí rozstřikování kapek vody do proudu vzduchu nebo probubláváním vody vzduchem 

ve stripovacím zařízení (provzdušňovač). [6]  

3.9.12 Biotransformace, bioredukce 

Proces biotransformace spočívá v přeměně toxické látky na látku jinou bez toxického 

účinku. Látka se neodstraňuje, ale pouze modifikuje za pomoci biochemické reakce. [6]  
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3.9.13 Sanační čerpání a čištění vyčerpané vody 

Principem sanačního čerpání je odčerpávání kontaminované podzemní vody na 

povrch, kde probíhá v sanační stanici její následné čištění a dekontaminovaná voda je 

vypouštěna zpět. [15] 

3.10. Srovnání jednotlivých technologií 

Srovnání jednotlivých metod z hlediska náročnosti na materiál, energie, stroje nebo 

zařízení, činidla, práci (obsluhu) a čas ukazuje tabulka 5 dle vlastního zpracování. 

Tabulka 5 – Srovnání jednotlivých technologií (vlastní zpracování) 

metoda materiál energie 
stroje / 

zařízení 
činidla 

práce 

(obsluha) 
čas 

chemická oxidace x x x ●● x ● 

narušování struktury, štěpení x ●● x ●● x ● 

venting ●● ●● ●● x ● ●● 

solidifikace, stabilizace ●● x ●● x x x 

zakrytí, uzavření, enkapsulace ●● x ●● x ●● x 

vitrifikace ●● ●● x x ●● x 

air-sparging ●● ●● x x ● ●● 

metody tepelného štěpení x ●● x x ●● ● 

vertikální bariéry ●● x ●● x ● x 

injektáž ●● ●● ●● x ●● x 

hydraulické, pneumatické 

štěpení 
x ●● ● 

●● 

(voda) 
●● x 

bioremediace x x ●● ●● x ●● 

bioventing ●● ●● ●● ●● x ●● 

fytoremediace, rhizoremediace x x x ● x ●● 

biosparging ●● ●● x ●● ● ●● 

bioslurping ●● ●● ●● ●● ●● ●● 
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metoda materiál energie 
stroje / 

zařízení 
činidla 

práce 

(obsluha) 
čas 

sanační čerpání a čištění 

vyčerpané vody 
●● ●● x ●● ●● ●● 

odtěžba x x ●● x ●● 
záleží na 

velikosti 

kompostování x x x ●● x ●● 

spalování ●● x ●● x ● x 

umělé mokřady ●● x x ● x ●● 

atenuace x x x x x ●● 

podporovaná atenuace x x x ●● x ●● 

aplikace nanoželeza ●● ● x ●● x ● 

Vysvětlivky: ●● – náročná ● – méně náročná x – nenáročná 

Nákladová náročnost každé z uvedených sanačních metod vychází z podmínek 

konkrétní lokality a měla by být hodnocena zejména ve fázi studie proveditelnosti 

sanačního zásahu. Hodnotícím kritériem je u sanačních metod dosažení požadovaného 

výsledku tj. dosažení a trvalé udržení sanačního limitu, který je stanoven orgány státní 

správy. Limitujícím faktorem, který zásadně ovlivňuje cenu sanačních prací, je čas 

vymezený na realizaci sanace a dosažení sanačního limitu. Čím kratší čas je na realizaci 

sanace vymezen tím účinnější a ve výsledku dražší sanační metody je nutné použít. Dalším 

hlavním faktorem je objem zasaženého a znečištěného horninového prostředí.  

Relativně nejrychlejší metodou sanace nesaturované zóny je vymístění kontaminace 

její odtěžbou a následnou ex-situ likvidací kontaminace či uložením odpadů na 

zabezpečenou skládku příslušné kategorie. Tento způsob sanace, i s přihlédnutím 

k zákonem daným poplatkům za uložení odpadu na skládku, je možné považovat za 

nejdražší, a to především u kontaminací velkého rozsahu. V těchto případech jde většinou 

řádově o tisíce tun materiálu, který je nutné vytěžit, naložit, odvézt a uložit a v místě těžby 

provést zpětný zásyp a úpravu plochy.  

U plošně rozsáhlých znečištění se tak z hlediska nákladovosti vyplatí použití jiných 

sanačních metod, které in-situ zneškodní pouze vlastní kontaminaci. Takovou metodou je 
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třeba venting, u kterého jsou pouze zvýšené vstupní náklady na vybudování vrtů a instalaci 

technologie. Během provozu je nejnákladnější především spotřeba elektrické energie. 

Náklady na obsluhu jsou u této metody nízké. Ke konečné likvidaci odpadu je odváženo 

řádově menší množství zachyceného kontaminantu.  

Délka sanace metodou odtěžby se bude pohybovat v řádu měsíců, sanace ventingem 

zabere i několik let. Ve výsledku však bude z hlediska celkových nákladů sanace metodu 

ventingu levnější. U obdobné lokality menšího rozsahu např. do 1000 tun odtěžených 

odpadů bude však srovnání nákladovosti ventingu a odtěžby obrácené. A to z důvodu 

nutné delší doby na provoz ventingu pro dosažení stejného cílového limitu. 

Řešení nákladovosti jednotlivých sanačních metod bylo použito společností VODNÍ 

ZDROJE, a.s. na lokalitě kontaminované chlorovanými uhlovodíky v průmyslovém areálu 

a jeho okolí ve Středočeském kraji. Znečištění pocházelo z výroby a skladování 

chlorovaných uhlovodíků v průmyslovém areálu a znečištění migrovalo ve směru proudění 

podzemní vody řádově stovky metrů od ohniska kontaminace. Celková zasažená plocha 

byla cca 220 tis. m
2
.  Sanace byla komplexně řešena metodami ventingu (ohniska 

znečistění v nesaturované zóně) a sanačního čerpání (kontaminační mrak). Sanace tímto 

způsobem probíhala 15 let s celkovými náklady asi 40 mil. Kč.  

Na lokalitě byla provedena terénní poloprovozní zkouška aplikace metody in-situ 

chemické oxidace. Při zvolení vhodné dávky činidla byla kontaminace na ploše asi 90 m
2
 

zlikvidována během několika dní. Celkové náklady na tyto práce včetně spotřeby činidla 

byly asi 420 tis. Kč. Při ošetření celé znečištěné plochy tímto způsobem by celkové 

náklady na provedení sanačního zásahu metodou in-situ chemické oxidace výrazně 

přesáhly 100 mil. Kč. Takto realizovaná sanace by teoreticky mohla být provedena v řádu 

několika měsíců.  

Z uvedených příkladů je patrné, že nákladovost sanačních prací ovlivňují především 

podmínky lokality, na které jsou sanační práce realizovány, její rozměry, míra znečištění, 

stanovený sanační limit a čas vymezený na realizaci sanačních prací.   
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4. Problematika financování sanačních metod 

Financování sanačních prací při likvidaci ekologických škod v České republice je 

obecně řešeno z následujících zdrojů: 

1. prostředků státního rozpočtu, 

2. výnosů privatizace, 

3. příspěvků Evropské unie,  

4. z plnění pojistných smluv,  

5. soukromých prostředků. 

Rozdělení na jednotlivé zdroje financování není ve většině případů jednoznačné, 

v některých případech je financování z více zdrojů.  

ad 1) Přímo z prostředků státního rozpočtu jsou financovány následující okruhy 

ekologických škod:  

 sanace škod po Sovětské armádě, 

 sanace následků po těžbě uranu.  

Sanace škod po Sovětské armádě představuje z hlediska sanačních prací především 

odstranění ekologických škod v bývalých vojenských prostorech Milovice a Ralsko. Třetí 

vojenský prostor využívaný Sovětskou armádou (Libavá) využívá nadále Armáda České 

republiky. Na likvidaci a sanaci těchto škod bylo vynaloženo asi 1,5 mld. Kč a to 

prostřednictvím zakázek Ministerstva životního prostředí. Sanační práce v 

těchto prostorech nejsou dokončeny, po roce 2010 byly utlumeny, a v dalším období budou 

financovány převážně z OPŽP se spolufinancováním státu. Ministerstvo životního 

prostředí předpokládá další náklady ve výši stovek milionů Kč. [20]  

Sanací starých ekologických zátěží vzniklých v lokalitách po těžbě a úpravě uranu a 

sanací lokalit znečištěných radionuklidy se v ČR zabývá státní podnik DIAMO a jeho 

odštěpné závody SUL Příbram a GEAM Dolní Rožínka. Státní podnik DIAMO řeší na 

základě rozhodnutí vlády ČR i sanační práce na dalších lokalitách, např. Mydlovary, 

Laguny Ostramo, atp. Celkově činí zdroje financování s. p. DIAMO dotace z prostředků 

státního rozpočtu a operačních fondů Evropské unie 4,0–5,0 mld. Kč ročně. Převážnou část 

prací na likvidaci ekologických škod po těžbě uranu realizuje s. p. vlastními kapacitami, 

sanační práce na ostatních lokalitách převážně subdodavatelsky. [23]  
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ad 2) Z výnosů privatizace jsou aktuálně financovány: 

 vládní garance na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a 

revitalizace dotčených území, 

 sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací. 

Vládní garance na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a 

revitalizace dotčených území jsou rozděleny do tří programů vztahujících se k jednotlivým 

územím – Ústeckému a Karlovarskému kraji, Moravskoslezskému a Jihomoravskému kraji 

a kladenskému regionu. Celkem bylo na tyto práce vyčleněno 37,72 mld. Kč. Aktuálně je 

vyčerpáno 22,6 mld. Kč. [17]  

Dalším okruhem sanačních prací financovaných z výnosů privatizace je sanace starých 

ekologických škod vzniklých před privatizací. Z těchto prostředků jsou postupně 

likvidovány škody, k jejichž likvidaci se stát zavázal uzavřením tzv. ekologické smlouvy 

s nabyvateli majetku privatizovaného v rámci tzv. velké privatizace. Celkem od roku 1991 

uzavřel stát 285 ekologických smluv. Tento počet smluv se aktuálně týká 385 subjektů. 

Celkové přijaté závazky za likvidaci starých ekologických zátěží činí 207,7 mld. Kč. Tato 

garance byla u každého případu vyčíslena do maximální výše kupní ceny privatizovaného 

majetku nebo u akciových společností do výše kmenového jmění. V mnoha případech však 

výše ekologických škod významně přesahovala cenu privatizovaného majetku; tyto 

lokality byly a jsou řešeny Nařízením vlády ČR a změnou výše závazku státu uvedeného 

v konkrétní ekologické smlouvě. [17] 

V devadesátých letech minulého století řešil likvidaci starých ekologických zátěží Fond 

národního majetku ČR. Základními údaji pro přípravu nabídky pro výběrové řízení na 

sanaci byly výsledky ekologického auditu příslušného podniku. Na jejich základě 

zpracoval soutěžící vlastní projekt sanačního zásahu, který obsahoval i rozpočet prací na 

navrhovanou sanaci. Hodnotícími kritérii bylo technické provedení sanace, harmonogram 

prací a cena. Vyhodnocení takto zadané veřejné soutěže však bylo relativně obtížné a 

vyžadovalo i technickou a odbornou znalost referentů FNM, kteří museli mj. posoudit i 

reálnost navržených prací ve vztahu k plnění termínů daných ČIŽP a jejich skutečnou 

finanční náročnost. Proto se s přechodem agendy řešení starých ekologických zátěží pod 

gesci Ministerstva financí se sanační zakázky postupně staly jednokriteriálními, přičemž 

jediným kritériem je celková cena.  
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Praxe je nyní převážně taková, že v prvním kroku je na lokalitě realizován doprůzkum, 

který upřesní stávající kontaminační situaci vzhledem k tomu, že z některých lokalit nejsou 

již řadu let známy žádné relevantní údaje. Doprůzkum je většinou zadáván jako veřejná 

zakázka malého rozsahu. Na základě jeho výsledků je zpracován prováděcí projekt 

s aktuálním rozpočtem (pro potřeby MF) a slepým výkazem výměr, který slouží jako 

podklad pro výběrové řízení pro vlastní sanační práce.  

Při rozboru výsledků takto zadaných zakázek není daleko k závěrům, že cena vítězné 

nabídky mnohdy nepokrývá ani prosté náklady na základní energie a provoz sanačního 

systému. Z tohoto přístupu je patrná snaha vítězných společností získat zakázku „za 

každou cenu“ a poté nějakým blíže nespecifikovaným způsobem zkrátit požadované práce. 

Nezřídka dochází i k nacenění hodinové práce vysokoškoláka na 80,- Kč a méně. Těmto 

praktikám nahrává i výpočet odměny za supervizní činnost, která obvykle činí 2% z ceny 

zakázky. V některých případech pak nemá supervizor finanční prostředky ani na nezávislé 

ověření průběhu prací (laboratorní analýzy apod.) a musí se spoléhat pouze na výsledky 

dodané sanační firmou. V podstatě stejné možnosti má i kontrola ze strany ČIŽP: tato 

organizace nemá finanční prostředky na provedení nezávislých laboratorních analýz a 

nezbývá jí nic jiného, než akceptovat dodané výsledky.  

Za současné konstelace hrozí majitelům pozemků, které budou tímto způsobem 

„vysanovány“, do budoucna riziko, že pokud ČIŽP uzná sanaci za ukončenou se splněním 

bodů svého rozhodnutí, budou „další“ (sanací neodstraněné) ekologické škody hradit ze 

svých finančních prostředků.  

Řešením by bylo zlepšení podmínek zadávacího řízení. Například uvádění odměn 

řešitelského týmu (mzda, pojištění, odvody), cen energií ve vztahu k požadované 

technologii, případně stočného (je-li v požadavku výběrového řízení) a skutečných nákladů 

stavebních prací (vodítkem je stavební ceník ÚRS). S tím souvisí i navýšení cen 

supervizních prací, které by se odvíjely nikoliv z nabídkové, ale z předpokládané ceny. 

Tyto práce by však neměly být soutěženy na základě ceny, ale na základě náplně 

nabízených prací. Rovněž ve finančních prostředcích ČIŽP by měla být zohledněna částka 

na kontrolu výsledků sanačních prací. Tímto způsobem by mělo dojít ke zvýšené kontrole 

takto vysoutěžené zakázky a striktní kontrole účinnosti sanačních prací. 
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K 31. 12. 2014 bylo na likvidaci starých ekologických zátěží vyčerpáno 59,4 mld. Kč a 

z celkového počtu 385 subjektů je vyřešeno a uzavřeno 153 případů. Stále tedy zbývá 

dokončit plnění ekologické smlouvy u 172 subjektů s celkovou výší garance likvidace 

ekologických škod 186,7 mld. Kč. Výši skutečných vynaložených nákladů na vyřešení 

zbývajících starých ekologických škod lze pouze odhadovat. [17]  

Za účelem zrychlení postupu sanačních prací bylo v roce 2008 uvažováno o 

ekologické „superzakázce“ státu v hodnotě asi 115 mld. Kč s dobou trvání do roku 2015. 

Smlouva o ekologické superzakázce rozdělovala poškozené lokality do tří kategorií, podle 

toho, do kdy mají být škody odstraněny (3,5; 6; 7,5 let). V říjnu 2011 však bylo 

rozhodnuto, že superzakázka není natolik výhodná, aby byla realizována, a došlo k návratu 

ke „starému“ způsobu zadávání sanačních prací po jednotlivých lokalitách. 

ad 3) Financování ekologických škod, k jejichž likvidaci se přímo nezavázal stát, je od 

roku 2007 umožněno z prostředků Evropské unie z příslušných kapitol Operačního fondu 

životního prostředí. Operační program Životní prostředí (OPŽP) je podle výše finančních 

prostředků druhým největším českým operačním programem. V letech 2007–2013 nabízel 

z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur, z 

prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu dalších více než 300 

milionů eur. Na úhradu nákladů spojených s průzkumy, analýzami rizik a přímou likvidací 

ekologických škod bylo vynaloženo více než 4 miliardy Kč. Se sanací ekologických škod 

počítají programové dokumenty OPŽP i pro období 2015–2020. [11] 

Limitem pro využití je pro jednotlivé žadatele nutnost spolufinancování, a to ve výši 

asi 10 %.  

ad 4) Úhrady nákladů na sanace ekologických zátěží z pojistného plnění řeší především 

havarijní případy. Jiné typy ekologických škod nejsou pojištěním kryty. Pojistné případy se 

ve velké většině případů týkají plnění z pojištění: 

 odpovědnosti provozu motorových vozidel, 

 havarijního pojištění motorových vozidel, 

 pojištění odpovědnosti za škodu, ze kterého byly hrazeny havárie 

produktovodů a ropovodů,  

 odpovědnosti dle zákona o prevenci závažných havárií, 

 pojištění dle zákona o ekologické újmě. 
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Limitujícím faktorem pro úhradu ekologických škod z pojistného plnění jsou 

především výše pojistky a výše nákladů uznaných pojišťovnou.  

ad 5) Likvidace ekologických škod z vlastních prostředků firem nebo občanů přichází 

v úvahu především v případech, kdy ekologická škoda limituje realizaci investičního 

záměru, a náklady na odstranění ekologické škody jsou v porovnání s výší této investice 

zanedbatelné. Mnohdy tímto způsobem řeší zahraniční vlastníci firem revitalizaci starých 

průmyslových zón atd.  

Z výše uvedeného textu je patrné, že do likvidace ekologických zátěží byly a jsou 

investovány značné prostředky. Z množství nedořešených případů ekologických zátěží lze 

předpokládat, že v jejich odstraňování se bude pokračovat i nadále.  

Výběr sanační metody je pro každou jednotlivou lokalitu stanovován na základě 

analýzy rizik a studie proveditelnosti, popř. CBA analýzy. U každého zdroje financování je 

postup poněkud odlišný, ale schválení či definici jednotlivých kroků provádí vždy 

Ministerstvo životního prostředí. Po zpracování uvedených materiálů je následně 

zpracován prováděcí projekt na realizaci sanačního zásahu pomocí schválených sanačních 

metod. Projektant rozpracuje práce v kontextu každé konkrétní lokality. Schválení 

prováděcího projetu sanace podléhá opět MŽP a dalším orgánům státní správy. Součástí 

projektové dokumentace je také projektantem oceněný výkaz výměr. 

Výsledná cena za sanační práce dle projektové a zadávací dokumentace je v případech 

financování ze státního rozpočtu, veřejných prostředků a prostředků z fondů Evropské unie 

stanovována formou veřejných soutěží dle zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek. Na základě posledních novel tohoto zákona je v drtivé většině případů jediným 

hodnotícím kritériem cena. 

Kalkulace ceny je tedy důležitá jak v procesu přípravy sanace a zpracování projektové 

dokumentace, dále ve fázi ocenění při zpracování nabídky, tak při vlastní realizaci 

sanačního zásahu. 

Pro realizaci stavebních prací existuje ucelený systém informací, metodických návodů 

a postupů pro stanovení ceny stavebního díla, známý jako cenová soustava ÚRS. Pro 

sanační práce, jednotlivé sanační metody i další související práce žádný podobný systém 

neexistuje. Systém ÚRS a jeho klasifikace prací je v rámci sanací využíván především 

tehdy, jsou-li součástí sanačního zásahu zemní, stavební či demoliční práce.  
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5. Kalkulace nákladů, stanovení ceny zakázky 

V minulosti, v době socialismu existoval „Ceník velkoobchodních cen – odbor 904 – 

geologické výkony“, který byl sestaven nejvýznamnějšími geologickými podniky podle 

Pravidel pro oceňování geologických výkonů – odbor 904 a jenž byl schválen Federálním 

cenovým úřadem. V současné době, naproti tomu, si ceny geologických prací podle 

nynějšího neuspořádaného „tržního“ prostředí určuje geolog sám. 

V jeho rozhodování a individuálním určení ceny za práci hraje největší roli nutnost 

získání zakázky za nejnižší cenu a ne tak kvalita práce. Výběrové kritérium nejnižší 

nabídkové ceny vede k nekvalitě práce, špatným výsledkům a k nesplnění předmětu 

zakázky. 

Konečný výsledek takto přijaté nejnižší nabídnuté ceny při tomto systému mnohdy 

neodpovídá nejen požadavkům objednatele, ale neodpovídá ani požadavkům zákonů a 

právních předpisů či doporučených metodik. Důsledkem takového konání a 

komplikovaností splnění zadání veřejných zakázek je tak navýšení konečné ceny anebo 

akceptace výsledků, které neodpovídají skutečnosti. Závěrečné zprávy jsou napsány tak, 

aby vyhověly formálním zvyklostem a požadavkům na termín. [3] 

Specifické podmínky – geologie, hydrogeologie a geochemie; druh a koncentrace 

kontaminantů, stanovení sanačních limitů – na jedné lokalitě jsou tak odlišné od podmínek 

na lokalitě jiné, že nelze určit, resp. převést náklady na sanační práce. [6] 

Základem pro ocenění sanačních prací je precizní dodržení aktuálního metodického 

postupu likvidace ekologické zátěže, tj.: 

 průzkum a analýza rizik, 

 studie proveditelnosti, 

 projektová dokumentace. 

Na uvedené činnosti jsou Ministerstvem životního prostředí zpracovány a průběžně 

aktualizovány metodické postupy upřesňující rozsah požadovaných prací, strukturu a 

obsah jednotlivých kapitol a definici nutných závěrů. Každý z dílčích kroků je schvalován 

Ministerstvem životního prostředí a zainteresovanými orgány a organizacemi. 
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Cílem průzkumu a analýzy rizik je především precizní stanovení cílových parametrů 

sanačních prací a návrh postupu řešení sanace a výběr sanační technologie. Obsahem 

studie proveditelnosti je upřesnění, ekonomické zhodnocení a stanovení definitivního 

postupu a realizace sanace. Zpracovatel projektové dokumentace musí závěry průzkumu, 

analýzy rizik a studie proveditelnosti detailně rozpracovat a nacenit. Ve zpracování 

projektové dokumentace a detailnosti rozpracování výkazu výměr lze vidět základní kámen 

úrazu výsledné ceny sanační zakázky. 

Sanační práce v sobě z hlediska oceňování nákladů kombinují stavební činnost (např. 

zemní, demoliční a stavební práce) a služby (laboratorní práce, inženýrskou činnost, 

provoz sanačních technologií, matematické modelování, likvidace odpadů atd.). 

Pokud jsou součástí sanačních prací i stavební práce, tak tyto jsou oceňovány většinou 

dle ceníků ÚRS. Ceníky ÚRS jsou tvořeny ze vzorku cen používaných konkrétními 

dodavateli stavebních prací a dodávek. Vzorek cen je vyhodnocen a systematicky 

zpracován a průběžně upravován podle měnících se podmínek. [14] 

Pro sanační a s tím související práce nejsou takto zpracované a pravidelně 

aktualizované ceníky k dispozici. Jelikož se ani tvorba těchto ceníků v nejbližší 

budoucnosti nepředpokládá, je možným řešením tvorby výkazů výměr užití obdobného 

postupu, jako v případě cenové soustavy ÚRS pro práce v sanační geologii. Tato 

skutečnost však nese zvýšené nároky na odbornost a preciznost zpracování výkazů výměr 

sanačních prací a oceňování jednotlivých sanačních metod. Výsledkem však bude reálné 

ocenění projektovaných sanačních prací v kontextu každé konkrétní lokality. 

Základem pro ocenění každé položky je kalkulační vzorec. I u sanačních prací lze 

vycházet ze stejného základního oborového kalkulačního vzorce stavebních prací, který má 

tyto položky: 

1) přímý materiál, 

2) přímé mzdy, 

3) náklady na provoz stavebních strojů a zařízení, 

4) ostatní přímé náklady, 

5) správní režie, 

6) provozní (výrobní) režie, 

7) subdodávky zahrnuté do ceny, 
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8) zisk. 

Přímé náklady jsou položky 1 až 4. Nepřímé náklady jsou náklady režijní, tedy 

položky 5 a 6. Vlastní náklady jsou položky 1 až 6. [14] 

Náplň jednotlivých položek kalkulačního vzorce: 

1) Přímý materiál. (spotřeba materiálů, polotovarů a výrobků). V případě sanačních 

prací lze do přímého materiálu zahrnout např. i činidla používaná k oxidacím či 

biologickým metodám atd.  

2) Přímé mzdy. (mzdy výrobních dělníků, kteří bezprostředně provádějí stavební 

práce a obsluhují výrobní stroje a zařízení). Přímé mzdy lze použít bezezbytku i 

pro naceňování sanačních prací. 

3) Náklady na provoz strojů a zařízení. (náklady spojené s provozem strojů, které 

slouží přímo k provádění stavebních prací). V případě sanačních prací lze 

provozem strojů a zařízení chápat především provoz sanačních stanic pro 

dekontaminaci vod, ventigových souprav atp.  

4) Ostatní přímé náklady. (náklady na převoz stavebních strojů, provoz skladů 

materiálu, doprava pracovníků na pracoviště apod). Položku ostatní přímé náklady 

lze také použít bezvýhradně i k ocenění sanačních prací.  

5) Výrobní režie. (věcné a finanční náklady související s vytvořením všeobecných 

podmínek výroby, organizace a řízení). Jedná se o činnost např. 

technickohospodářských pracovníků, které nelze zařadit do správní režie ani do 

přímých nákladů (např. zásobování staveb materiálem, koordinace 

technologických postupů a strojů na jednotlivých stavbách apod.). 

6) Správní režie. (náklady související s řízením a správou podniku – reprezentace, 

ubytování pro zaměstnance, apod.). 

7) Subdodávky (náklady na stavební práce, které byly provedeny cizími 

organizacemi v subdodávce pro vyššího dodavatele stavby). Položka subdodávky 

se vyskytuje i v oboru sanačních prací. Pro vlastní kalkulaci projektovaných 

sanačních prací však nemá význam. [14]  

Součástí každého ocenění prací jsou agregované položky a tvorba tzv. R-položek. 

V případě sanačních prací je jednou z nejobvyklejších agregovaných položek např. 

kalkulace čerpání 1 sanačního vrtu, která zahrnuje pořizovací náklady na čerpací techniku, 
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rozvody a připojení elektro, spotřebu elektrické energie, měření hladiny a čerpaného 

množství a obsluhu a kontrolu vlastního sanačního čerpání. Dále musí být zahrnuty 

náklady na údržbu a čištění čerpadla a již zmíněná výrobní a správní režie. V nákladech je 

nutné zohlednit vlastnosti čerpaného kontaminantu (např. voda s obsahem ropných látek či 

chlorovaných uhlovodíků má jiný vliv na životnost čerpadla než např. látky typu benzen a 

toluen) a dále je vhodné zohlednit i např. obsah anorganických látek v čerpané podzemní 

vodě (např. obsah železa má na životnost a údržbu čerpadla zásadní vliv). 

Proto je při tvorbě výkazu výměr sanačních prací nutné provést detailní rozbor každé 

položky a zpracovat rozborový kalkulační list, ve kterém budou rozčleněny přímé náklady 

na měrnou jednotku příslušné části. V rozboru budou uvedeny a oceněny např. 

normohodiny jednotlivých pracovníků, množství potřebného materiálu apod. Jde vlastně o 

individuální tvorbu tzv. R-položek dle cenové soustavy ÚRS.  

Ocenění některých typů prací – konkrétně např. laboratorních analýz či likvidace 

odpadů – je při tvorbě rozpočtů sanačních prací jednou z nejkomplikovanějších položek. 

Zde je nutné ocenit tyto práce při přípravě rozpočtu sanačních prací např. formou nezávislé 

poptávky u alespoň 3 různých dodavatelů a zapracování průměru či mediánu takto 

získaných jednotkových cen. 

Ještě složitější je kalkulace a určování cen investorsko-inženýrských a projektových 

prací. Autorizované osoby, které vykonávají investorsko-inženýrskou a projektovou 

činnost, postupují při tvorbě ceny za výkon svojí činnosti podle výkonového a 

honorářového řádu České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). 

Výkonový a honorářový řád ČKAIT určuje pro zjištění ceny těchto činností buď časový 

honorář, nebo kalkulaci honoráře podle pěti honorářových zón a výkonových fází, které 

autorizovaná osoba vykonala.  

 A - odborné výkony velmi vysoce kvalifikované – nad 600 Kč/hod. 

 B - odborné výkony vysoce kvalifikované – od 400 Kč/hod. do 600 Kč/hod. 

 C - odborné výkony středně kvalifikované – od 250 Kč/hod. do 400 Kč/hod. 

 D - odborné výkony méně kvalifikované – od 100 Kč/hod. do 250 Kč/hod. 

 E - pomocné práce nekvalifikované – od 50 Kč/hod. do 100 Kč/hod. [14] 
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Vzhledem ke skutečnosti, že specializovaní pracovníci v oboru geologických prací 

nejsou členy ČKAIT, neexistuje pro práce v geologii, hydrogeologii a sanační geologii 

žádný jednotný ceník. Dle výše uvedeného rozdělení jde však o práce spadající zcela jistě 

do kategorie A a B.  

Otázka ceny za projekční práce, sled, řízení a vyhodnocování geologických prací se 

odvíjí od odborného odhadu projektanta na časovou náročnost prací. Tento odborný odhad 

je zcela individuální a v praxi (jak je uvedeno v předcházejících kapitolách) vede ke 

stanovení jednotkových cen např. projekčních prací v prvních desítkách Kč za hodinu. 

Navzdory tomu, že jde o vysoce odbornou činnost, která je takto dle výše uvedených 

kategorií cen hodnocena jako pomocné nekvalifikované práce.  

Jako příklad cenové kalkulace jedné sanační metody je zde uveden příklad kalkulace 

metody podpory přirozené atenuace aplikací živin a biopreparátu v nesaturované a 

saturované zóně. Řešeným úkolem byla podpora procesů přirozené atenuace ropných látek 

v podzemní vodě a nesaturované zóně, a to po dobu 1 roku ve 12 měsíčních aplikacích. 

V rozpočtu zakázky byla položka aplikace metody podpory přirozené atenuace 

agregovaná na náklady za 1 měsíční aplikaci. Dílčí požadavky byly specifikovány 

v projektové dokumentaci. Cílem prací bylo v 1 aplikaci zasáknout do 4 sanačních vrtů 

postupně 10 m
3
 biopreparátu a následně 10 m

3
 vody s roztokem živin podporujících životní 

podmínky bakterií rozkládajících ropné látky. Biopreparát, tj. schválenou biotechnologii, 

vlastní a má certifikovanou společnost VODNÍ ZDROJE, a.s.  

Vlastní technologie na lokalitě je poměrně jednoduchá: Jedná se o plastovou nádrž o 

objemu 10 m
3
 osazenou čerpadlem, které promíchává a provzdušňuje biopreparát nebo 

živiny. Zasakování do vrtů probíhá gravitačně a je regulováno kulovými ventily.  

Složitější je příprava biopreparátu, kdy jsou schválené bakterie kultivovány nejprve na 

Petriho miskách a dále ve vyhřívaném bioreaktoru. Vzniklé inokulum je po převezení na 

lokalitu dále kultivováno (asi 36 hodin). Roztok biopreparátu je následně zasakován 

pomocí existujících vrtů do horninového prostředí.  

V rámci této bakalářské práce bylo výše uvedeným způsobem provedeno zpětné 

ověření rozpočtu části realizované zakázky týkající se kalkulace sanační metody – podpora 

procesů přirozené atenuace.  
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Srovnáním jednotkové ceny za 1 aplikaci dle provedené kalkulace s konkrétním 

rozpočtem zakázky vyplynul závěr, že jednotková cena prací v tomto případě byla 

stanovena správně. Rozdíl ve stanovené jednotkové ceně a jednotkové ceně dle 

realizačního rozpočtu byl v řádu stovek korun.   

Konzultací zjištěných výsledků se zpracovatelem sanace byl zjištěn zdroj tohoto 

rozdílu a to v použití vyššího koeficientu zisku. 

Detailní kalkulace viz tabulka 6 dle vlastního zpracování. 
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1 Přímý materiál 161 410,8 Kč   poznámka

jednotka počet jednotek jednotková cena cena bez DPH

Nádrž plastová PVC 10 m 3 ks 1 36 500,0 Kč        36 500,0 Kč        

Míchací čerpadlo kalové 2,5 l/s ks 1 7 200,0 Kč          7 200,0 Kč          

Potrubní rozvody v nádrži - výtlačné potrubí  HDPE D32 bm 3 27,0 Kč               81,0 Kč               

Elektro kabeláž pro připojení čerpadla - Kabel CYKY 5 x 4 mm bm 25 70,0 Kč               1 750,0 Kč          

Kabelová chránička 40/32 bm 25 20,5 Kč               512,5 Kč             

Potrubní rozvody k jednotlivým vrtům - výtok D63 Trubky SUPERPIPE z PE100RC bm 164 91,2 Kč               14 956,8 Kč        

Kulový uzavírací kohout ks 4 190,0 Kč             760,0 Kč             

T kus Plastim D63 ks 5 250,0 Kč             1 250,0 Kč          

Koleno Plastim D63 ks 4 235,0 Kč             940,0 Kč             

Potrubí pro přívod vody - Hasičská hadice C52 bm 150 76,0 Kč               11 392,5 Kč        

Drobný instalační materiál ks 1 750,0 Kč             750,0 Kč             

Doprava materiálu na místo - AVIA (návoz a odvoz) km 80 24,0 Kč               1 920,0 Kč          

Štěrkopísek pro úpravu lože nádrže tun 0,8 320,0 Kč             256,0 Kč             

Betonové panely - pro umístění nádrže ks 20 2 130,0 Kč          42 600,0 Kč        

Doprava (návoz a odvoz) panelů a štěrkopísku - Tatra km 160 39,0 Kč               6 240,0 Kč          

NPK - příprava biopreparátu kg 54 13,0 Kč               702,0 Kč             

Cukr - příprava biopreparátu kg 96 30,0 Kč               2 880,0 Kč          

NPK - dodávka živin kg 120 13,0 Kč               1 560,0 Kč          

Drobný materiál pro přípravu biopreparátu - 1 aplikace (petriho misky, agar, atp.) ks 12 530,0 Kč             6 360,0 Kč          

Laboratorní analýza - NEL (1 -  mesíčně vzorek z každého vrtu (celkem4) ks 48 320,0 Kč             15 360,0 Kč        

Kontrolní vzorek biopreparátu před aplikaci - mikrobiologická analýza ks 12 620,0 Kč             7 440,0 Kč          

2. Přímé mzdy 81 376,0 Kč      

Montážní práce při sestavení technologie 2 pracovníci 1 směna 8 hod hod 16 118,0 Kč             1 888,0 Kč          18 tis. Kč/měs.

Příprava biopreparátu - laborantka - 1 aplikace - 2,5 hodiny hod 30 153,0 Kč             4 590,0 Kč          25 tis. Kč/měs.

Udržba biopreparátu - přeočkování bakterií - laborantka 1,5 měsíčně hod 18 153,0 Kč             2 754,0 Kč          25 tis. Kč/měs.

Příprava biopreparátu na lokalitě - 1 pracovník 2 hod 1 aplikace hod 24 118,0 Kč             2 832,0 Kč          

Aplikace biopreparátu - 1 pracovník 2 dny 8 hod - 1 aplikace hod 192 118,0 Kč             22 656,0 Kč        

Aplikace živin - 1 pracovník 2 dny 8 hod - 1 aplikace hod 192 118,0 Kč             22 656,0 Kč        

Geologický dozor - 1 pracovník 8 hodin měsíčně hod 96 250,0 Kč             24 000,0 Kč        35 tis. Kč/měs.

3. Stroje 15 375,0 Kč      

Jeřábnické práce - nakládka - uvažováno 2x - příprava a likvidace lokality hod 6 1 200,0 Kč          7 200,0 Kč          

Jeřábnické práce - vykládka - uvažováno 2x - příprava a likvidace lokality hod 6 1 200,0 Kč          7 200,0 Kč          

Zemní stroj - úprava lože hod 1,5 650,0 Kč             975,0 Kč             

4.  Ostatní přímé náklady 32 550,4 Kč      

odvody sociální a zdravotní pojištění celkem 32 550,4 Kč        

5. Výrobní režie 79 983,4 Kč      

spotřeba elektrické energie - příprava biopreparátu - laboratoř kW 2880 4,7 Kč                 13 536,0 Kč        

spotřeba elektrické energie - příprava biopreparátu - lokalita kW 1080 4,7 Kč                 5 076,0 Kč          

spotřeba elektrické energie - příprava živin - lokalita kW 150 4,7 Kč                 705,0 Kč             

Přepravné pracovníků na lokalitu km 2208 5,3 Kč                 11 702,4 Kč        

Spotřeba vody pro přípravu biopreparátu a roztoku živin m3 241 36,0 Kč               8 676,0 Kč          

Přeprava biopreparátu z laboratoře na lokalitu km 6960 5,3 Kč                 36 888,0 Kč        

Náklady na uložení bakterií v Mikrobiologickém ústavu (17 tis / 5 let) - poměrná část ks 1 3 400,0 Kč          3 400,0 Kč          

Přímé náklady PN (suma položek 1 až 4) 290 712,2 Kč      

Přímé zpracovací náklady PZN (položky 2 až 4) 129 301,4 Kč      

Vlastní náklady výroby (suma položek 1-4) 290 712,2 Kč      

Zpracovací náklady výroby ZNV (suma položek 2-5) 209 284,8 Kč      

Vlastní náklady výroby VNV (suma položek 1-5) 370 695,6 Kč      

6. Výrobní režie RvRv=PZNxK1, kde K1=0,49 63 357,7 Kč        

7. Správní režie RsRs = ZNVxK2 kde K2= 0,28 58 599,7 Kč        

8. Zisk Z Z= ZNxK3 kde K3=0,15 31 392,7 Kč        

Celková cena zakázky 524 045,8 Kč   

Cenová kalkulace dle požadovaného výkazu výměr Kč bez DPH

Aplikce živin a biopreparátu ks 12 43 700,0 Kč        524 400,0 Kč   

Tabulka 6 – Vzorová kalkulace nákladů sanační metody (vlastní zpracování)  
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6. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo shrnutí problematiky financování sanačních prací v České 

republice se zaměřením na kalkulaci nákladů a stanovení ceny zakázky. V rámci 

bakalářské práce autor využil zkušenosti vyplývající z jeho pozice obchodně projektového 

manažera ve společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.  

V jednotlivých kapitolách jsou popsány využívané sanační metody, zdroje financování 

sanačních prací a problémy s tvorbou cen a výkazů výměr pro projektované práce. 

Dnešní ceny sanačních prací jsou postaveny individuálně; rozhoduje především 

hodnocení objednatele zakázky a často nutnost jejího získání za nejnižší cenu. 

Rozhodování podle nejnižší nabízené ceny však vede k výraznému poklesu kvality 

prací a jedná se vlastně o jedno z nejhorších výběrových kritérií. A to i v případě, kdy je 

součástí např. veřejné soutěže prokázání kvalifikace a doložení referenčních zakázek. 

Aplikace ceny jako hlavního kritéria by se neměla používat v případě složitých a hůře 

předvídatelných geologických podmínek, protože to často a nutně vede ke špatným 

výsledkům, nesplnění předmětu zadání zakázek a následně k degradaci celého oboru v 

očích politiků i veřejnosti. 

Oceňování a porovnávání cen u jednotlivých sanačních metod je specifické tím, že tyto 

práce jsou realizovány v různých geologických, hydrogeologických a 

inženýrskogeologických poměrech. Rozlišnost podmínek realizace prací je běžná i v rámci 

jedné řešené lokality. 

Možným řešením je:  

 dodržení metodického postupu pro průzkum a analýzu rizik, studii 

proveditelnosti a projektovou dokumentaci v souladu s požadavky MP MŽP, 

 detailní rozpočtování sanačních prací v souladu s kalkulačním vzorcem 

využívaným v cenové soustavě ÚRS. 

Takto zpracovaná projektová dokumentace a výkaz výměr umožní např. objednatelům 

sanačních prací objektivně posuzovat úroveň a úplnost nabídek na realizaci sanačních 

prací.  
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V závěru bakalářské práce bylo provedeno zpětné ověření rozpočtu části realizované 

zakázky týkající se kalkulace sanační metody – podpora procesů přirozené atenuace. 

Závěrem tohoto zpětného vyhodnocení je, že jednotková cena prací byla stanovena 

správně.  
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