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Anotace 
 

Tato bakalářská práce se zabývá sanačními a dekontaminačními technologiemi.  

Je zaměřena na rozdělení sanačních technologií podle místa zasaţení a typu pouţité 

metody. Dále pak jsou v práci graficky sestaveny závislosti cen sanačních prací na délce 

trvání prováděných sanačních technologií. V poslední řadě je práce zaměřena na popis 

postupu sanační strategie na vybrané lokalitě. 
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Summary 
 

This Bachelor Thesis deals with the remediation and decontamination technologies.  

It is focussed on a distribution of remediation technologies by the contaminated place and 

by the method of use. Further the Thesis includes graphs of dependency of remediation 

works prices on their duration. Last part is bent on a description of the remediation strategy 

in the selected locality. 
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1. Úvod 
 

Činnost člověka na počátku své existence neměla podstatný vliv na ţivotní prostředí. 

Antropogenní vlivy se začínají projevovat v době technologické revoluce v 19. století,  

kdy došlo k rozvoji a intenzifikaci průmyslových výrob. V současné době stále dochází 

k emisím a únikům škodlivých látek do ţivotního prostředí. Především ekologické zátěţe 

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

havárií a úniků mají negativní a dlouhodobé dopady na ţivotní prostředí. Likvidace  

a náprava je patrná ve všech rozvinutých společnostech, ale jejich provedení je v mnoha 

případech technicky obtíţné a především velmi nákladné. Pro odstranění neţádoucích látek 

a eliminaci negativních vlivů na ţivotní prostředí, zdraví lidí i zvířat bylo vyvinuto 

mnoţství sanačních postupů, jejichţ rozvoj nastal ve druhé polovině 20. století. 
 

Cílem této práce je shrnutí příčin, důvodu vzniku a důsledků znečištění ţivotního 

prostředí, rozdělit a přehledně popsat moţnosti likvidace znečištění a praktické postupy 

přípravy vlastního provádění a kontroly úspěšnosti sanačních prací. 

 

2. Příčiny a vznik znečištění půdy a podzemních 
vod 

 

Na znečišťování horninového prostředí a podzemních vod mají vliv jak přírodní tak  

i antropogenní činitelé. Jejich rozdělení s důrazem na středoevropský region je uveden 

v následující tabulce. 
 

Tabulka č. 1: Rozdělení příčin znečištění horninového prostředí a podzemních vod 

 

vlivy znečištění 

horninového prostředí 

a podzemních vod 

přírodní vlivy 

geologické vlivy 
vulkanická činnost 

zemětřesení 

vliv klimatických 

změn a 

meteorologických 

vlivů 

ničivé povodně 

zasolování podzemních vod 

vlivy člověka a jeho 

činnosti 

kontaminace zemědělskou velkovýrobou 

průmysl 

průmyslové havárie a 

poţáry 

skladování 

vliv těţby nerostných 

surovin 

skládky komunálního a 

průmyslového odpadu 

transport 

ţelezniční doprava 

letecká doprava 

silniční doprava 

potrubní doprava 

mořská a říční doprava 

válečné konflikty a armáda 

  

 relevalentní pro ČR 
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2.1. Přírodní vlivy 
 

Z pohledu narůstajících případů znečištění horninového prostředí a podzemních vod 

v podmínkách naší republiky a středoevropského regionu lze vyjmout přírodní vlivy 

způsobené vulkanickou činností a vliv extrémního odparu. Po stránce geologické je dnes 

centrální Evropa poměrně seizmicky klidnou oblastí se sporadicky se vyskytujícími 

zemětřesnými roji způsobené pohyby zemské kůry na podkrušnohorských zlomech nebo 

sesedáním geologických sedimentárních formací ve Vídeňské pánvi. Také naše nejmladší 

sopky Uhlířský vrch, Venušina sopka, Malý a Velký Roudný na Severní Moravě  

a Komorní hůrka u Mariánských Lázní jsou jiţ mnoho století v klidu. Nehrozí tak ani 

produkce kyselých vod nasycených oxidy síry a sulfanů pronikajících do horninového 

prostředí ani ničivá zemětřesení devastujících průmyslovou infrastrukturu doprovázené 

nekontrolovatelnými úniky surovin a produktů do okolí. Také klimatické podmínky 

mírného podnebného pásu do střední Evropy nevytvářejí podmínky extrémního odparu, 

které mohou způsobit zvyšování koncentrací minerálních látek a solí v podzemní vodě  

a ztrátu moţnosti jejich vyuţití jako zdroje kvalitní pitné vody. 
 

V posledních letech jsou naopak hrozivé rostoucí klimatické změny způsobující 

nadbytek energie v atmosféře. Příkladem jsou stále četnější přívalové deště doprovázené 

bleskovými povodněmi, anebo v případě dlouhodobých sráţek povodně regionální 

zasahující celá povodí velkých vodotečí (Vltava, Odra, Morava, Dunaj, Labe. Tyto 

povodně způsobují zaplavením průmyslových areálů nebo odkališť nemalé škody  

a kontaminaci povrchových vod.  Mohou také způsobit přemístěním toxických látek  

i znečištění horninových poloh a následně i podzemních vod. Havárie na Dunaji, kdy byly 

po dlouhých vydatných deštích protrţeny hráze odkališť obsahujících kyanidy, dokonce 

iniciovala vznik nové legislativy jak v Evropské unii, tak i v České republice (Zákon  

o nakládání s odpady z těţebního průmyslu 157/2009 Sb., který vychází ze směrnice 

Evropského parlamentu 2006/21/ES) [1]. 

 

2.2. Kontaminace zemědělskou velkovýrobou 
 

Hlavním rysem intenzivního zemědělství je pěstování omezeného počtu druhů 

plodin. Pěstování monokultur je citlivé na napadení škůdci a k dosaţení výnosu je proto 

pouţíváno nadměrné mnoţství umělých hnojiv, insekticidů a pesticidů. V České republice 

jsou z 3 milionu ha zemědělské půdy pěstovány na 2 milionech ha jen obiloviny, cukrovka 

(díky kvótám EU stále méně), brambory a řepka. Kaţdý rok je v České republice pouţito 

více neţ 10 000 tun pesticidů (1kg/obyvatele). Dnes je také aplikováno 90 kg umělých 

hnojiv na 1 ha, oproti roku 1996, kdy bylo pouţito 63,5 kg/ha. Velkochovy drůbeţe, skotu 

a prasat s produkcí tisíců tun hnoje a kejdy jsou spíše neţ cenným zdrojem ţivin, 

nebezpečným odpadem [2]. 
 

Největší znečištění podzemních vod plyne z pouţívání umělých hnojiv a pesticidů. 

Hrozbou je především dusík (dusičnany), fosfor a pesticidy. 
 

I kdyţ od roku 2002 došlo k zákazu řady pouţívaných pesticidů zejména atrizinu 

(2005) a dalších (alachlor, trifluralin- povoleno spotřebovat do konce roku 2009), dojde  

ke zlepšení situace díky setrvačnosti samočisticích pochodů aţ za několik let [3]. 
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Zemědělské podniky se na kontaminacích podzemních vod podílí také z bodových 

zdrojů způsobených zejména špatným skladováním a neodbornou manipulací s hnojivy  

a odpady. Ekologické principy a normy jsou v zemědělství aplikovány s podstatným 

zpoţděním. Úniky kejdy z velkochovů, netěsná polní hnojiště, uniklé siláţní šťávy, 

kontaminace horninového prostředí pod sklady hnojiv. To jsou opakované problémy, které 

se v mnohdy zadluţených zemědělských druţstvech a soukromých farmách hojně 

vyskytují. 

 

2.3. Příčiny vzniku znečištění způsobené vlivem 

průmyslu 
 

Nepříjemným průvodním jevem spojeným s objevováním nových zdrojů, novými 

technologickými postupy, rozvojem chemického průmyslu, těţbami nerostných surovin je 

výskyt těţkých průmyslových havárií, poţárů a výbuchů zařízení doprovázených únikem 

škodlivých látek, které se v mnohých případech kromě negativního vlivu na ţivot 

v povrchových vodách také dostávají pod zemský povrch a kontaminují podzemní vody  

a horniny.  Pokud dojde k rozsáhlým poţárům a jejich hašení, mohou být vody pouţité 

k hašení a ochlazování poţářiště obohaceny toxickými produkty hoření nebo unikajícími 

škodlivinami a tyto vody pak mohou ohrozit kvalitu podzemních vod. 
 

Celý středoevropský region byl jiţ od raného středověku hustě posetý místy, kde 

probíhala povrchová a hlubinná těţba rud, uhlí, solí, ropy a uranu. Nedílnou součástí této 

průmyslové krajiny se staly haldy odpadních hornin z úpraven, třídíren a hutí, které se 

v mnohých případech staly po dotaci sráţkové vody zdrojem důlních vod obohacených 

zoxidovanými doprovodnými prvky a jejich produkty. Dnes se tyto pozůstatky po těţbě 

stávají ve starých důlních revírech hrozbou pro své okolí. 
 

Po druhé světové válce a objevením vojenského vyuţití uranu v jaderných zbraních 

započala ve východním bloku honba za zdroji štěpného materiálu. Zatímco západní státy 

měly poměrně dostatečné zdroje v Kanadě a Austrálii, Sovětský svaz mohl těţit uranovou 

rudu jen v bývalém Československu. Zdrojem uranových rud se staly jak hlubinné těţby 

ţilného typu, (Jáchymov, Příbram, Dolní Roţínka), tak i sedimentární loţiska (Stráţ pod 

Ralskem). Zatímco těţba ţilných poloh smolince znamenala zvýšenou radioaktivitu 

v blízkosti odvalů a úpraven, těţba ve Stráţi pod Ralskem byla opravdovou katastrofou pro 

celou oblast. Louţení uranu vtláčecími vrty s koncentrovanou kyselinou sírovou 

a čerpáním koncentrátu do úpraven znamenalo znečištění milionu m
3
 podzemních vod. 

Sanační práce budou stát miliardy korun a celý očistný proces bude trvat desetiletí. 
 

Kaţdá lidská činnost s sebou nese i podmínky vzniku odpadů jak katalogu  

„O“ (ostatní), tak i „N“ (nebezpečných). V roce 2009 bylo v České republice produkováno  

24 235 648 tun odpadu [4]. Teprve nová novela zákona o odpadech 154/2010 Sb. 

stanovuje hierarchii nakládání s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému pouţití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné vyuţití odpadů, například energetické vyuţití, 

 e) odstranění odpadů [5]. 
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Do roku 2009 byly povoleny konstrukce skládek pouze s minerálním těsněním,  

od července 2009 mohou být provozovány skládky komunálních odpadů pouze s těsněním 

kombinovaným (minerálním těsněním a fólie PEHD). 
 

I kdyţ jsou při budování skládek provedeny náročné testy těsnících fólií a hutnící  

a geomechanické zkoušky minerálního těsnění, v historii odpadového hospodářství jsou 

známy případy úniku eluátu do okolního prostředí. 
 

Také chyby v separaci odpadů v minulé době, kdy na skládky komunálního odpadu 

byly přiváţeny celé sudy toxických ředidel, barev, odpadních produktů, hnojiv, herbicidů  

a insekticidů vedly k průniku toxických látek do okolního prostředí. Tyto látky se 

ve většině případů těţko odbourávají, jsou akumulovány v podzemních vodách a jsou stále 

aktuálním zdrojem toxického znečištění. 
 

Výzkumné průmyslové laboratoře přicházejí na trh ročně s desítkami a stovkami 

nových sloučenin, které mají vynikající uţitné vlastnosti a jsou s výhodou aplikovány 

v průmyslu, farmacii, zemědělství a potravinářství. Zde je třeba být výrazně opatrný a tyto 

produkty všestranně, opakovaně a dlouhodobě testovat. 

 

2.3. Příčiny vzniku znečištění vlivem dopravy 
 

Rostoucí průmysl a obchod ve střední Evropě, stejně tak i ve světě znamenal za 

posledních 300 let nebývalý rozvoj dopravy na souši, na moři i ve vzduchu. Zatímco lodní 

transport je v případě našich zemí pouze okrajovou záleţitostí, poloha naší republiky 

v centru Evropy ji předurčuje být střediskem a křiţovatkou silniční a ţelezniční dopravy se 

všemi pozitivními i negativními dopady na ekonomiku a krajinu. Česká republika se stává 

zemí terminálů, logistických center a konsignačních skladů, coţ je patrné zejména na 

předměstí velkých měst. Po pádu ţelezné opony se naše republika stala křiţovatkou na 

dopravních cestách S- J a V- Z. Obtíţně byly dobudovány základní dálniční sítě, obchvaty 

a infrastruktura. I dnes mnohé naše silnice neodpovídají svou konstrukcí a parametry 

poţadavkům moderní přepravy a hustotě provozu. Tak jako stoupá přeprava zboţí po 

silnici, stoupá přeprava pevných i kapalných nebezpečných chemických výrobků, jejichţ 

přeprava odpovídá mezinárodní dohodě ADR. Nároky kladené na označování vozidel 

dopravující chemické látky, stejně tak na proškolení osádek nákladních automobilů, 

technické provedení vozidel jsou podle této dohody velmi vysoké. Přesto však dochází 

k nehodám a v mnoha případech i k únikům převáţeného produktu. 
 

V roce 2010 uveřejnilo ředitelství České inspekce ţivotního prostředí v Praze 

příklady velkých vodohospodářských havárií v českých zemích od roku 1964 do roku 

2007. Bylo uvedeno celkem 85 vodohospodářských havárií, z nichţ 22 mělo význačnější 

dopad na kvalitu horninového prostředí, a byly alespoň částečně zasaţeny podzemní vody. 

Jako významný zdroj havarijních úniků v České republice lze jednoznačně označit 

přepravu ropných látek. V příloze č. 1 jsou graficky vyhodnoceny podíly havárií 

ohroţujících podzemní vody, jejich příčiny i podle druhu uniklých škodlivin. V příloze č. 2 

jsou formou tabulky uvedeny detailnější informace o vybraných haváriích. 
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Velmi významné jsou havárie na produktovodech, zejména při manipulaci 

s benzinem a naftou. Havárie při přepravách jsou většinou na integrovaný záchranný 

systém hlášeny účastníky okamţitě, dojde k odčerpání produktu z poškozené cisterny  

a jsou pouţity veškeré metody zabránění šíření kontaminace do horninového prostředí  

a povrchových vod pomocí sorpčních materiálů a norných stěn. Pokud dojde k vniknutí 

produktu do půdy, jsou zasaţené horniny vybagrovány a odvezeny na biodegradaci nebo 

na skládku nebezpečných odpadů. V některých případech je prováděna dekontaminace  

„in situ“ tedy na místě, pokud je to nezbytné a výhodné. Úniky z produktovodů a ropovodů 

jsou zpozorovány aţ při nahlášení poklesu tlaku v potrubním systému obsluze 

produktovou, a tak jestliţe dojde na odlehlém místě k malému, ale trvalému úniku, nemusí 

být únik zpozorován aţ do doby fyzické kontroly. 
 

Přeprava nebezpečných látek má svá pravidla na ţeleznici i v letecké přepravě. 

Poměrně malé procento případů úniků závadných látek na ţeleznici je dáno systémem 

přepravy po kolejích. Proto se lze setkat s těmito haváriemi pouze při provozních 

nehodách, posunu nebo vykolejení nákladních vlaků způsobené extrémně vysokými nebo 

nízkými teplotami anebo střety na přejezdech. Poměrně časté byly také úniky neodbornou 

manipulací na závodových vlečkách průmyslových podniků nebo při krádeţích produktů 

(zejména ropných) z ţelezničních cisteren. 
 

Výše uvedené úniky nebezpečných látek z výročních zpráv Hasičského sboru ČR 

jsou uvedeny v přílohové části příloze č. 3. 

 

2.4. Válečné konflikty a armáda 
 

Ohroţování ţivotního prostředí vznikem válek a válečných konfliktů nebylo aţ do 

20. století příliš významné. Teprve 1. a 2. světová válka svým globálním rozsahem 

znamenala významný problém způsobem pouţití bojové techniky a změnou bojové 

strategie. Ustupující armády druhé světové války pouţitím taktiky „spálené země“ 

způsobily četná masivní znečištění podzemních vod a zdrojů pitné vody. 
 

Během války byly provedeny opakované nálety na strategicky významné cíle 

v českých zemích, nejvýznamnější z nich uvádí tabulka č. 2. 
 

Tabulka č. 2: Nejvýznamnější cíle spojeneckých náletů v českých zemích za 2. světové války [6], [7], [8], [9] 

 

Lokalita cíl datum počet náletů 

Pardubice rafinerie Fanto 24. 8. 1944 1 

Záluţí u Litvínova 
STW AG výroba 

benzínu 

12. 5. 1944- květen 

1945 
17 

Kolín 
rafinerie VACUUM 

OIL Company 

24. 8. 1944- 

18. 4. 1945 
4 

Plzeň 
zbrojovka Reichswerk 

Hermann Göring 

21. 10. 1940- 

17. 4. 1945 
12 

 

 

 



Jakub Král: Praktické vyuţití integrovaných sanačních technologií 

2011  6 

 

Po roce 1945 se zájem státu soustředil především na obnovu výroby a tak mnohé 

kontaminované plochy svým umístěním pod technologickými celky a velikostí zůstaly 

mnoho let nesanovány a tím jsou pro kvalitu podzemních vod v mnohých případech 

hrozbou aţ do dnešní doby. 
 

Zvláštní kapitolou je kontaminace vod a půdy v podmínkách českých zemí činností 

armády, na základnách a na vojenských újezdech. Omezená činnost kontroly ze strany 

orgánů státní správy, povaha mnohdy tajných objektů a všeobecně nízká informovanost  

o nutnosti ochrany ţivotního prostředí znamenaly obrovské škody na ţivotním prostředí 

včetně podzemních vod. Odhad materiálních škod po více neţ 20 letech pobytu sovětských 

vojsk na území ČR jsou uvedeny v příloze č. 4.  

 

3. Základní typy pouţívaných sanačních 
technologií 

 

Rozvoj průmyslu a dopravy v 19. a hlavně 20. století znamenal obrovský rozvoj 

v manipulaci, přepravě, skladování a zpracování chemických látek všeho druhu. Především 

chybami v nakládání s těmito látkami docházelo a dochází na řadě míst v ČR ke 

kontaminaci ŢP. 
 

Všechny kulturní státy na světě, mezi něţ se i naše republika řadí, dávají ze svého 

státního rozpočtu část prostředků na sanaci takto vzniklých lokalit. I kdyţ byly na řadě 

lokalit sanační práce jiţ ukončeny, je ještě spoustu míst nutno dekontaminovat. 
 

Podle různých kritérií je v současné době známo téměř 80 způsobů na sanaci 

kontaminovaných míst. Tato škála metod se postupně rozšiřuje podle aplikací posledních 

trendů (např. pouţitím nanomateriálů). Základní typy technologií se člení podle místa 

účinku na in situ a ex situ. In situ je typ technologií prováděných na místě, bez odtěţování 

kontaminované zeminy či čerpání kontaminované vody. Vyuţívá se v případě, kdy nehrozí 

riziko dalšího šíření kontaminace nebo v místě, kde nelze kontaminant z technických 

důvodů odstranit ke zpracování. Technologie ex situ jsou zaloţeny na principu sanace 

mimo místo kontaminace. Kontaminant je vytěţen či odčerpán a dopraven na určené místo, 

kde je pouţita daná technologie [10]. 
 

Vícestupňové systémy, které umoţňují zvýšit účinnost sanačního zákroku, nejsou 

v České republice příliš hojně vyuţívané, i kdyţ tento inovační přístup k provádění 

sanačních zákroků získává stále větší popularitu v mnoha zemích světa. Vhodně sestavený 

vícestupňový sanační systém umoţňuje optimalizovat náklady na sanaci, zrychlit její 

průběh a zvýšit účinnost sanačního zákroku ve srovnání s pouţitím samostatných 

sanačních technologií [11]. 
 

Přehled základních sanačních technologií je uvedeno v tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3: Přehled sanačních technologií [11] 

 

Oblast aplikace technologie pouţití omezení 

technologie pro 

ošetřování 

nesaturované 

zóny a pevných 

materiálů 

in situ sanace průmyslových areálů, kde je 

třeba zachovat některé objekty 

(budovy, inţenýrské sítě) při znečištění 

v hloubce několika desítek centimetrů 

před aplikací nutné zjistit 

porozitu půdy, koncentraci  

a druhy polutantů 

ex situ čištění kontaminovaných pevných 

materiálů po vytěţení, demolicích nebo 

např. při odstraňování kalů s obsahem 

ropných látek 

čištění musí probíhat 

v zařízeních k tomu 

určených a podle platné 

legislativy ČR 

technologie 

čištění podzemní 

vody a 

průsakových vod 

in situ v místech, kde je vysoký objem 

kontaminace podzemních vod  

a kde čištění ex situ není moţné pouţít 

někdy je nutné kombinovat 

více metod společně 

ex situ odstraňování rozpuštěných polutantů  

a polutantů ve volné fázi 

technické vybavení 

vyţaduje větší plochy neţ 

technologie  

in situ 

přirozené 

atenuace 

sanace, kde působení klasických metod 

klesá s klesající koncentrací polutantů 

v podzemní vodě 

nutná vysoká investice do 

monitorovacích zařízení 

technologie čištění půdního 

vzduchu a vzdušin 

čištění polutantů v plynném stavu důleţité je zjištění potřebné 

účinnosti procesu 

inovační technologie sanace, kdy se kombinuje více metod 

na jedné lokalitě; alternativa pro sanaci 

kontaminovaných půd  

a podzemních vod 

není k dispozici dostatek 

informací o ekonomice  

a účinnosti technologií 

nanotechnologie čištění vody od anorganické nebo 

organické kontaminace, sanace 

podzemní vody a kontaminované půdy 

od alifatických či aromatických 

uhlovodíků, chlorovaných uhlovodíků, 

některých karcinogenů, PCB  

a těţkých kovů 

proveditelnost je závislá na 

výsledcích laboratorních 

testů  

a zkoušek na pilotních 

lokalitách 

 

3.1. Technologie pro ošetřování nesaturované zóny 

a pevných materiálů 

 

3.1.1. Biologické postupy 
 

Na biologickém odstraňování se podílí především bakterie, houby a také vyšší 

rostliny. Kvasinky či vláknité plísně se na degradaci podílí také, ale ne v takové míře. 

Důvodem je nemoţnost jejich rozšíření v celém objemu kontaminované zeminy oproti 

bakteriím, které jsou přítomné všude. 
 

Jednotlivé biologické postupy lze shrnout do dvou kategorií- aerobní (probíhají 

v přítomnosti molekulárního kyslíku) a anaerobní (probíhají za přítomnosti i nepřítomnosti 

molekulárního kyslíku, bakterie mohou získávat energii například kvašením). Z větší části 
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je při aplikaci biologických metod vyuţito aerobních principů hlavně z důvodů vyšší 

rychlosti oproti anaerobním metodám. 
 

Výslednými produkty aerobních postupů jsou CO2, H2O, biomasa a teplo. Produkty 

anaerobních postupů nejsou jednoznačné. Jedná se o mnoţství sloučenin od jednoduchých 

(methan, vodík) aţ po sloţité látky, jejichţ struktura je často neznámá. Anaerobní postup 

má ale i tak jisté uplatnění, například při odstraňování polutantů, které jsou v maximálním 

oxidačním stupni, a aerobní postup jiţ nelze pouţít. 
 

Oba tyto postupy se opírají o nutnost zajištění ideálních podmínek pro průběh 

fyziologických reakcí mikroorganismů. Je nutné dbát na pH prostředí, obsah vlhkosti 

v půdě, koncentraci makrobiotických prvků (N2, P), v případě technologie in situ polutant 

musí zasahovat aţ do kořenové zóny. 
 

Princip při aplikaci technologie in situ je, ţe polutanty jsou rozloţeny na neškodné 

látky, odpadá tím další investice na odstranění vydělených polutantů. Výhodou oproti  

ex situ technologií jsou niţší náklady a moţnost kombinace několika sanačních 

technologií. Technologie in situ lze vyuţít v hustě zastavěných průmyslových areálech, 

kde těţba není moţná nebo by byla příliš nákladná. 
 

Sanace nesaturované zóny ex situ vyuţívá především aerobních procesů. Výhodou je 

vyšší rychlost biodegradace a aplikace při čištění sedimentů, různých kalů, 

kontaminovaných stavebních konstrukcí apod. Hlavní nevýhodou je nutnost zapravování 

kyslíku do kontaminované lokality, coţ způsobí vyšší spotřebu energie a tím vyšší náklady. 

U některých metod je nutné mechanické kypření půdy, coţ znamená další investice. 
 

Tabulka č. 4: Biologické postupy pro dekontaminaci nesaturované zóny in situ [10], [11], [12], [13] 

 

In situ 

Č. 

metody 

název technologie princip pouţitelnost pouţitá v 

ČR 

1. Bioventing dopravování kyslíku do 

nesaturované zóny nuceným 

vháněním nebo odsáváním 

vzduchu 

aerobně rozloţitelné 

polutanty, ropné uhlovodíky, 

PAU, aceton, benzen, toluen, 

ethylbenzen, xylen, naftalen 

není 

známo 

2. Kometabolický 

bioventing 

vhánění kyslíku a látek jako 

kosubstrátu pro biologický 

rozklad přítomných polutantů 

chlorovaná rozpoštědla 

(PCE, TCE, TCA, DCA) 

dosud ne 

3. Podporovaná 

bioremediace 

zapouštění roztoků ţivin do 

kontaminované zóny 

ropné uhlovodíky, 

rozpouštědla,  

halogenové sloučeniny, 

organické kyseliny, 

alkoholy, PAU, 

monoaromatické uhlovodíky  

a nitrosloučeniny 

dosud ne 

4. Fytoremediace a 

rhizoremediace 

vyuţití rostlin při degradaci, 

extrakci či imobilizaci látek 

kontaminujících vodu či půdu 

organické i anorganické 

sloučeniny 

není 

známo 
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Tabulka č. 5: Biologické postupy pro dekontaminaci nesaturované zóny ex situ [11], [12] 

 

Ex situ 

Č. 

metody 

název 

technologie 

princip pouţitelnost pouţitá 

v ČR 

5. Ošetřování půdy 

a ostatních 

pevných 

materiálů po 

vytěţení na 

dekontaminační 

ploše 

vyuţití mikroorganismů rozkládat 

polutanty na látky méně toxické 

nebo zcela bezpečné; biologické 

metody zahrnují mineralizaci, 

nebo transformaci polutantů na 

méně toxické formy 

čištění půd a jiných pevných 

materiálů (stavební 

konstrukce); vyuţití pro 

materiály znečištěné 

organickými polutanty, 

mastnými kyselinami, 

alkoholy 

není 

známo 

6. Kompostování kontaminovaná zemina se smísí 

s vylehčovacím organickým 

materiálem (piliny, odpad 

z rostlinné či ţivočišné výroby)  

a upraví se pro dobrou porozitu; 

do zakládky se vpravuje kyslík  

a polutanty jsou rozkládány nebo 

transformovány za termofilních 

podmínek 

vyuţití pro čištění půdy nebo 

sedimentů kontaminovaných 

biologicky rozloţitelnými 

polutanty; sniţuje 

koncentraci a toxicitu 

výbušnin (toluen, TNT) 

ano 

7. Biostabilizace a 

bioimobilizace 

v ošetřovaném materiálu se 

navodí podmínky pro biologickou 

tvorbu látek, jeţ dokáţou vázat 

molekuly polutantů a tím sníţit 

jejich bio- dostupnost, škodlivost  

a mobility 

eliminace vlivů kontaminace 

způsobené PAU, PCB, 

PCDD, PCDF, výbušninami, 

některými pesticidy, 

herbicidy, kovy, 

radionuklidy 

dosud 

ne 

8. Landfarming proces zaloţený na aerobním 

biologickém rozkladu polutantů 

v tenké vrstvě kontaminovaného 

materiálu, který je intenzivně 

provzdušňování 

polutanty ropného původu, 

eliminace motorové nafty, 

leteckého paliva, topného 

oleje, pentachlorfenolu, 

PAU 

ano 

9. Biologické 

suspenzní 

systémy 

z vytěţeného materiálu jsou 

nejprve odstraněny velké části, 

prosetý materiál se mísí s vodou 

podle koncentrace polutantu  

a kvality pevného podílu; 

suspenze je ošetřována 

v míchaném reaktoru, coţ 

zajišťuje mikroorganismům 

přísun minerálních látek, 

polutantů, kyslíku, umoţňuje také 

regulovat teplotu a pH 

vysoce kontaminované 

půdy, sedimenty a kaly v 

rozsahu znečištění od tisíců 

aţ do řádově stovek tisíců 

mg/kg; vhodná pro 

bioremediace znečištění 

výbušninami, ropnými 

uhlovodíky a jejich deriváty, 

organickými rozpouštědly, 

pesticidy, prostředky pro 

ochranu dřeva, herbicidy, 

pesticidy 

ano 
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3.1.2. Fyzikálně chemické postupy 
 

Tyto metody vyuţívají především fyzikálních vlastností polutantů pro základní 

separaci. Tyto technologie jsou velmi drahé, ale doba odstranění polutantů je výrazně 

kratší. 
 

Mezi klasické metody in situ se řadí hlavně venting, u kterého je aplikace 

doprovázená kombinací s další dekontaminační technologií. Důvodem kombinací několika 

metod je zvýšení účinnosti sanačního nákladu a tím urychlení procesu a sníţení nákladů. 

Hlavní výhodou metod in situ. Je moţnost přímé úpravy podzemní vody bez čerpání na 

povrch, coţ přináší významnou finanční úsporu. Na druhé straně jsou metody „in situ“ 

časově náročnější, účinnost úpravy se můţe velmi lišit v závislosti na charakteru zvodně  

a je sloţité ji ověřit [11]. 
 

Mezi chemické a fyzikální metody ex situ nejvíce pouţívané v České republice lze 

řadit spalování, termickou desorpci a také solidifikaci a stabilizaci. Solidifikace  

a stabilizace zaţila velký „boom“ po zařazení vyhlášky č. 294/2005 Sb., která řeší 

podmínky ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu v rámci legislativy 

České republiky [14]. 
 

Tabulka č. 6: Fyzikálně- chemické postupy pro dekontaminaci nesaturované zóny in situ [10], [11], [12], 

[15] 

 

In situ 

Č. 

metody 

název 

technologie 

princip pouţitelnost pouţitá 

v ČR 

10. Chemická 

oxidace 

vnikání vodného roztoku 

oxidačního činidla tak, aby 

došlo k destrukci přítomných 

kontaminujících látek 

jakýkoliv kontaminant, který 

je oxidovatelný za vzniku 

netoxických produktů (ropné 

uhlovodíky, fenoly, 

chlorované benzeny, PAU, 

pesticidy, insekticidy, 

herbicidy,…) 

ano 

11. Elektrokinetická 

dekontaminace 

vytvoření stejnosměrného 

elektrického pole 

v kontaminované matrici 

kontaminované materiály 

vykazující minimální 

hydraulickou propustnost, 

toxické kovy, PCB, PAU, 

ropné produkty, těkavé látky 

dosud 

ne 

12. Vymývání půdy zapravování vymývacího 

roztoku do horninového 

prostředí, které je schopno 

rozpouštět či měnit vlastnosti 

polutantů 

 

těţké kovy, halogenové 

uhlovodíky, těkavé organické 

látky, monoaromatické 

uhlovodíky, kresol, fenoly, 

PAU, ropné uhlovodíky, PCB 

není 

známo 

14. Venting odsávání znečištěného půdního 

vzduchu z nesaturované zóny 

odstraňování TOL, 

chlorovaných uhlovodíků  

a rozpouštědel, ropných látek, 

PAU, fenolů, ftalátů, ketonů 

ano 
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15. Solidifikace a 

stabilizace 

solidifikace- fyzikální přeměna  

a uzavření kontaminovaného 

materiálu do mechanicky odolné  

a omezeně propustné struktury; 

 

stabilizace- proces chemického 

vázání škodlivin přítomných 

v kontaminovaném materiálu do 

stabilní a málo rozpustné formy 

lze sanovat celou řadu 

organických a 

anorganických škodlivých 

látek- těţké kovy, 

rozpustné sloučeniny, 

uhlovodíky (PAU, NEL, 

fenoly,…), organokovové 

sloučeniny a další 

škodliviny (herbicidy, 

pesticidy, persistentní 

organické polutanty) 

ano 

16. Odporové 

zahřívání 

elektrický proud procházející méně 

propustnými půdami ohřívá 

prostředí, takţe voda  

a polutanty přecházejí do plynné 

fáze 

vhodná jako podpůrná 

technologie pro eliminaci 

organických těkavých 

látek 

není 

známo 

17. Vstřikování 

vodní páry 

do vrtů pod úrovní kontaminace je 

vtlačována vodní pára, která ohřívá 

kontaminovanou půdu  

a podzemní vodu; ohřev uvolňuje 

polutanty z matrice 

vhodná jako podpůrná 

technologie pro vakuovou 

extrakci těkavých látek 

není 

známo 

18. Termická 

desorpce in situ 

kontaminovaný materiál je 

vystaven vysokým teplotám, 

dochází k uvolnění kontaminantů 

z nosného materiálu a k přechodu 

do plynné fáze; dekontaminovaný 

materiál můţe být opětovně pouţit 

ke zpětnému zásypu sanované 

lokality 

zvětralé ropné uhlovodíky, 

polychlorované bifenyly, 

PAU, dioxiny, pesticidy 

není 

známo 

19. Zatláčení 

horkého 

vzduchu 

do podzemí se vhání vzduch ohřátý 

aţ na 400°C, podporuje desorpci  

a odtěkání polutantů 

slouţí hlavně jako podpora 

vakuové extrakce 

není 

známo 

20. Konduktivní 

ohřev 

do půdy jsou zapouštěna vyhřívací 

tělesa, která předávají teplo do 

ošetřovaného horninového prostředí 

odstranění těkavých 

polutantů, 

monoaromatických 

uhlovodíků, alkoholů, 

ketonů a dalších těkavých 

organických látek 

není 

známo 

21. Zakrytí místo se zakryje tak, aby se 

zabránilo úniku škodlivin do okolí  

a přístupu sráţkové vody, vzduchu 

nebo jiných činitelů do loţiska 

funguje v podmínkách, kde 

je prokázana nemoţnost 

uvolnění škodlivin do 

boků a dna uloţení 

ano 

22. Uzavření vrchní zakrytí je doplněno bočními 

vertikálními bariérami (vyuţívá se 

přirozená spodní bariéra 

v horninovém prostředí) 

pouţití pro úplné in situ 

uzavření loţiska 

znečištění; vyuţití v místě 

existujícího provozu 

není 

známo 

23. Enkapsulace uměle vytvořený souvislý obal 

z ochranné bariéry kolem loţiska 

znečištění 

v případech hluboce 

uloţeného a těţko 

přístupného loţiska 

znečištění 

není 

známo 
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24. Vitrifikace elektrické odporové tavení 

kontaminovaných zemin při 

teplotách 1600- 2000°C; vzniklá 

sklovitá tavenina uzavře netěkavé 

polutanty, těkavé jsou částečně 

teplem rozloţeny, částečně vytěkají 

odstranění organických  

a těkavých anorganických 

polutantů, odstranění 

kontaminace herbicidy, 

pesticidy, PCB, dioxiny, 

chlorovanými 

sloučeninami  

a nejrůznějšími kovy 

není 

známo 

 

Tabulka č. 7: Fyzikálně- chemické postupy pro dekontaminaci nesaturované zóny ex situ [10], [11], [16] 

 

Ex situ 

Č. 

metody 

název 

technologie 

princip pouţitelnost pouţitá 

v ČR 

25. Chemická 

extrakce 

oddělení toxických sloţek 

z kontaminovaných zemin; 

polutant se rozpouští do 

extrakčního činidla; 

vyčištěná matrice se po 

extrakci separuje od 

kapalného podílu 

s rozpuštěným polutantem 

zpracování zemin, kalů, sedimentů 

obsahujících většinu známých 

organických kontaminantů, 

odstranění kontaminujících sloţek  

z odpadů z výroby barev, 

syntetických kaučuků, ze zpracování 

dehtu, úpravy dřevní hmoty 

dosud 

ne 

26. Chemická 

oxidace/ 

redukce 

podstatou jsou oxidační 

nebo redukční procesy 

vyvolané přidáním 

oxidačního nebo 

redukčního činidla 

vytěţené materiály kontaminované 

anorganickými sloučeninami 

šestimocného chromu, desinfekce 

pitné vody, čištění některých 

odpadních vod  

dosud 

ne 

27. Dehalogenace k přeměně halogenů 

dochází buď nahrazením 

halogenových funkčních 

skupin v molekule 

kontaminantu, nebo 

celkovým rozkladem 

kontaminantu  

odstraňuje halogeny z nebezpečných 

polutantů  

není 

známo 

28. Fyzikálně 

mechanická 

separace 

vychází z vyuţití čistě 

mechanických nástrojů  

a procesů, jimiţ je moţné 

výchozí tuhý 

kontaminovaný materiál 

odstranit 

vhodná pro sanaci materiálů 

kontaminovaných částečně těkavými 

organickými látkami, anorganickými 

polutanty,… 

ano 

29. Praní půdy a 

pevných 

materiálů 

znečištění je vymýváno 

vodou ve 

speciálních pracích 

zařízení 

pro půdy znečištěné kovy, těkavými 

organickými látkami, pohonnými 

látkami, těţkými kovy, znečištění 

arsenem, pesticidy 

ano 



Jakub Král: Praktické vyuţití integrovaných sanačních technologií 

2011  13 

 

 

30. Solidifikace a 

stabilizace ex 

situ 

fyzikální přeměna  

a uzavření 

kontaminovaného 

materiálu do mechanicky 

odolné a omezeně 

propustné struktury 

pro kontaminované materiály, které 

bylo z místa zdroje nutno vytěţit, 

protoţe stabilizace a solidifikace  

in situ nebyla vhodným způsobem 

sanace znečištěné zeminy (kaly ze 

skladovacích lagun, kontaminované 

odpady z průmyslové výroby), sanace 

těţkých kovů, uhlovodíků (PAU, 

NEL, fenoly) a další škodlivin 

(pesticidy, azbest, herbicidy) 

ano 

31. Spalování oxidace nebezpečných 

látek vzdušným kyslíkem 

za zvýšených teplot (870- 

1200°C); bývají navrţeny 

pro různé druhy 

spalovaného odpadu 

a různé konečné produkty 

čištění půdy kontaminované 

nebezpečnými látkami, těţko 

rozloţitelné sloučeniny, chlorované 

uhlovodíky, PCB, dioxiny  

a výbušniny 

ano 

32. Termická 

desorpce 

kontaminovaný materiál je 

odtěţen z původní lokality, 

předupraven a termicky 

dekontaminován; jde  

o vystavení 

kontaminovaných 

materiálů působení 

vysokých teplot v rotačním 

desorbéru; dochází  

k  přechodu kontaminantů 

do plynné fáze 

odstranění organických 

kontaminantů, sanace bývalých 

koksáren, rafinérií, plynáren a dalších 

lokalit s kontaminací PAU, fenoly; 

dekontaminace zemin a dalších 

materiálů kontaminovaných 

chlorovanými organickými polutanty 

(PCB) herbicidy a pesticidy 

ano 

 

3.2. Technologie čištění podzemní vod a 

průsakových vod 

 

3.2.1. Biologické postupy 
 

Čištění podzemních a průsakových vod biologickými metodami mají oproti 

fyzikálním a chemickým metodám okrajový význam, nejsou však bezvýznamné. K vyuţití 

těchto metod se přistupuje hlavně při eliminaci zbytkového znečištění, tzv. dočišťující fáze 

sanace. Běţně se tyto metody kombinují s fyzikálně chemickými metodami např. air 

sparingem, chemickou oxidací a dalšími metodami. 
 

Vyuţití biologických postupů při dekontaminaci in situ není v České republice tak 

časté, důvodem je nutná znalost základů mikrobiologie pro účinnou proveditelnost. 
 

Naopak metody ex situ jsou hojně zastoupeny v praxi. Velkou výhodou je rychlejší 

odstraňování polutantů oproti metodám in situ. Tyto technologie se dají rozdělit do dvou 

kategorií: čištění v bioreaktorech a čištění v umělých mokřadech. Vyuţití umělých 
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mokřadů v oblastech mírného pásma nelze celoročně vyuţívat, jelikoţ činnost 

mikroorganismů v zimních obdobích je omezená. 
 

Tabulka č. 8: Biologické postupy pro dekontaminaci podzemních a průsakových vod in situ [10], [11], [17], 

[18] 

 

In situ 

Č. 

metody 

název 

technologie 

princip pouţitelnost pouţitá 

v ČR 

33. Podporovaná 

bioremediace 

optimalizace podmínek pro 

činnost mikroorganismů nebo 

obohacování podzemní vody  

o bakterie schopné rozkládat 

kontaminant rychleji neţ 

mikroorganismy přítomné 

v podzemní vodě 

eliminace alkanů, isoalkanů, 

monoaromatických  

a chlorovaných uhlovodíků, 

alkoholů, fenolů, organických 

kyselin, karbonylových 

sloučenin a některých 

anorganických polutantů 

(dusičnany, sírany) 

ano 

34. Biosparging zatláčení vzduchu nebo jiného 

plynu pod hladinu podzemní 

vody 

čištění podzemní vody 

kontaminované těkavými 

organickými včetně všech 

druhů ropných uhlovodíků 

není 

známo 

35. Bioslurping kombinace dvou sanačních 

technologií- bioventingu  

a vakuového odsávání produktu 

z hladiny podzemní vody 

čištění kontaminantů lehčí neţ 

voda (benzin, motorová nafta, 

letecké palivo a další ropné 

uhlovodíky) 

ano 

36. Biotransforface, 

bioredukce 

proces, kdy je jedna látka 

přeměňována na jinou látku 

pomocí enzymů 

mikroorganismů; změna 

charakteru látky můţe mít za 

následek sníţení, ale i zvýšení 

toxicity původní látky 

změna mocenství kovů  

z toxických forem na 

netoxické nebo méně toxické 

není 

známo 

37. Biologické 

reaktivní bariéry 

zábrana slouţící jako nosič 

mikrobiální biomasy, přes 

kterou pasivně proudí 

kontaminovaná voda 

lokality, znečištěné 

organickými polutanty 

(BTEX, NEL, PAU) nebo 

anorganickými kontaminanty 

(těţké kovy, dusičnany, 

sírany)  

není 

známo 
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Tabulka č. 9: Biologické postupy pro dekontaminaci podzemních a průsakových vod ex situ [11] 

 

In situ 

Č. 

metody 

název 

technologie 

princip pouţitelnost pouţitá 

v ČR 

38. Bioreaktory kontaminovaná podzemní 

voda je vyčerpána na povrch 

a přivádí se do bioreaktorů, 

kde jsou optimální 

podmínky pro biologické 

odbourávání polutantů 

za aerobních podmínek- čištění 

částečně těkavých organických látek, 

ropných uhlovodíků a paliv, fenolů  

a dalších organických látek; 

za anaerobních podmínek je 

vyuţíváno při čištění průmyslových 

odpadních a průsakových 

skládkových vod 

ano 

39. Umělé 

mokřady 

přiváděná kontaminovaná 

voda prochází komplexním 

ekosystémem a je zbavována 

polutantů 

odstranění kovů, výbušnin, 

anorganických látek (dusičnany, 

fosfor, sírany); často vyuţívány pro 

odstraňování kovů 

ano 

 

3.2.2. Fyzikálně chemické postupy 
 

Většinu fyzikálně chemických metod in situ lze mezi sebou kombinovat, coţ má za 

následek zlepšení a urychlení sanace. Mezi nejhojněji rozšířené metody in situ řadíme air 

sparging a chemickou oxidaci. Chemická oxidace se řadí mezi mladé technologie, ale 

vzhledem k vysoké účinnosti, poměrně vysoké rychlosti a dobré ceně bude její zastoupení 

stále narůstat. 
 

Metody odstranění polutantů ex situ jsou schopny degradovat téměř všechny známé 

polutanty. Všechny technologie uvedené v tabulce 10 musí být vyuţity v konjugaci 

s vyčerpáním podzemní vody. Stejně jako u in situ metod i ex situ technologie lze 

kombinovat s jinými postupy např. vymytí povrchově aktivních látek, čištění 

v bioreaktoru, přirozená atenuace apod. 
 

Tabulka č. 10: Fyzikálně- chemické postupy pro dekontaminaci  podzemních a průsakových vod in situ [10], 

[11], [19], [20] 

 

In situ 

Č. 

metody 

název 

technologie 

princip pouţitelnost pouţitá 

v ČR 

40. Air sparging čerpání stlačeného vzduchu pod 

hladinu podzemních vod; stlačený 

vzduch váţe těkavé sloţky 

kontaminantů obsaţené v hornině 

či rozpuštěné v podzemní vodě  

a odnáší je do nenasycené zóny 

odstranění kontaminace 

palivy, ředidly a jinými 

těkavými kontaminanty; 

odstraňování vysoce těkavých 

látek ve vodě; nejlépe 

odstraňuje lehké sloţky paliv 

(skupina BTEX) 

není 

známo 

41. Chemická 

oxidace in 

situ 

aplikace oxidačního činidla do 

saturované zóny, aby došlo 

k destrukci kontaminujících látek 

rozpuštěných v podzemní vodě 

sanace znečištění 

kontaminantů oxidovatelných 

za vzniku netoxických nebo 

méně toxických produktů 

(chlorovaných etylénů) 

ano 

42. Metody 

tepelného 

metoda zvyšující účinnost jiných 

sanačních technologií, jako je 

všechny kontaminanty, které 

lze zplynit a následně odstranit 

ano 
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ošetření sanační čerpání, air sparing 

pomocí zahřívání (induktivní 

ohřev, vhánění vodní páry) 

z podzemní vody (chlorované 

rozpouštědla, monoaromatická 

rozpouštědla) 

43. Bariéry 

vertikální 

podzemní zóna bránící šíření 

kontaminantu horninovým 

prostředím 

tam, kde okolnosti neumoţňují 

efektivní nasazení metod pro 

úplné odstranění znečištění 

ano 

44. Hloubková 

injektáţ 

usměrněné dávkování média ze 

speciálního vrtu, kterým lze 

v potřebném místě horninového 

prostředí vyplnit póry, pukliny, 

trhliny a jiné volné prostory 

vhodná pro opouzdření 

starých kontaminovaných vrtů 

není 

známo 

45. Radiolytický 

rozklad 

metoda zaloţená na principu 

radiační destrukce za působení 

kyslíku či peroxidu vodíku 

vznikajícího při radiolýze vody 

odstraňování organických 

kontaminantů, karboxylových 

kyselin, kyanidů, 

chlorovaných uhlovodíky, 

dekontaminace podzemní 

vody znečištěné 

dichlorethanem 

ano 

 

Tabulka č. 11: Fyzikálně- chemické postupy pro dekontaminaci podzemních a průsakových vod ex situ [10], 

[11], [15], [20] 

 

Ex situ 

Č. 

metody 

název 

technologie 

princip pouţitelnost pouţitá 

v ČR 

46. Air stripping přechod rozpuštěných těkavých látek 

ve vodě z vodní do plynné fáze 

separace anorganických  

i organických těkavých 

nebo polotěkavých látek 

nebo plynů rozpuštěných 

ve vodě 

ano 

47. Adsorpce hromadění absorbátu (adsorbované 

látky) na povrchu adsorbentu 

(adsorbující pevná látka); 

koncentrace adsorbátu na povrchu 

adsorbentu roste a ve vodném 

prostředí odkud je adsorbát 

odstraňován klesá 

odstranění zbytkových 

koncentrací neţádoucích 

látek z vody (chloraminů, 

pesticidů, herbicidů), lze 

odstranit i zbytkové 

koncentrace volného 

chloru nebo těţkých kovů 

není 

známo 

48. Absorpce difuzní proces, zaloţen na přestupu 

hmoty mezi plynnou fází a fází 

kapalnou 

vyuţití při výrobě 

minerálních kyselin, 

petrochemické výrobě  

a organické syntéze, 

čištění směsí plynů od 

znečišťujících látek, 

odstraňování sulfanu, 

oxidu siřičitého, čpavku, 

oxidů dusíku 

není 

známo 
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49. Chemická 

oxidace 

vytvoření dostatečně silného 

oxidačního prostředí přídavkem 

oxidačních činidel (manganistan 

draselný, manganistan sodný, ozon) 

vedoucí k oxidaci organických 

polutantů na méně toxické látky 

eliminace nejběţněji se 

vyskytujících polutantů 

(ropné uhlovodíky, 

monoaromatické 

uhlovodíky, benzen, 

toluen, ethylbenzen, 

chlorované uhlovodíky, 

výbušniny, PAU, 

herbicidy, PCB,…) 

není 

známo 

50. Sanační 

čerpání a 

čištění 

hydraulická metoda, kdy je podzemní 

voda ze saturované zóny horninového 

prostředí odčerpávána kvůli 

zabránění šíření kontaminace, 

zrychlení přítoku kontaminované 

podzemní vody a dalšího vyuţití  

odstraňování 

rozpuštěných, kapalných  

a zkapalnitelných 

kontaminantů ze 

saturované zóny 

ano 

51. Sráţení ze sanačního roztoku se odstraňují 

rozpuštěné polutanty tak, ţe se 

vyloučí ve formě sraţeniny přidáním 

vhodného činidla 

odstraňování rozpustných 

sloučenin (Ba, Cd, Co, Cu, 

Hg, Ni, Pb) nebo kyanidů, 

vysokomolekulárních 

organických sloučenin  

a dalších anorganických 

sloučenin (sulfáty, sulfidy, 

fluoridy nebo karbonáty) 

není 

známo 

52. Koagulace a 

flokulace 

metoda odstraňování kontaminace ve 

smyslu vločkování nebo jako proces, 

kterého se účastní makromolekulární 

sráţedla- flokulanty 

čištění skládkových nebo 

siláţních průsaků 

s vysokým obsahem 

organických látek  

ano 

53. Flotace oddělování částic polutantu z vody, 

která je zaloţena na rozdílné 

smáčivosti sloţek ve směsi za 

přítomnosti vzduchových bublin; 

špatně smáčivé částice, jejichţ 

hustota je niţší, neţ hustota okolního 

prostředí jsou vynášeny k hladině; 

dobře smáčivé částice zůstávají ve 

rmutu 

čištění podzemní  

a povrchové vody 

obsahující jemně nebo 

hrubě rozptýlené polutanty 

(potravinářský, papírenský, 

textilní, metalurgický nebo 

chemický průmysl), čištění 

řezných nebo chladicích 

kapalin a ropných látek, 

úprava uhlí a rud 

ano 

54. Výměna 

iontů 

iont nesoucí elektrický náboj 

obsaţený v kontaminované podzemní 

vodě je vyměněn za podobně nabitý 

iont aktivovaného iontoměřiče 

(přirozeného či umělého původu) 

široké aplikační spektrum, 

odstraňování těţkých kovů 

a radionuklidů 

není 

známo 

 

3.2.3. Přirozená atenuace 
 

Jedná se o seskupení několika principů, které probíhají samovolně bez zásahu 

člověka. Tyto technologie mohou vést k rozkladu polutantů, sniţování koncentrace nebo 

úplnému vyčištění neţádoucích látek z horninového prostředí a podzemní vody. Jedná se  

o metody velmi zdlouhavé trvající aţ desítky let [12]. 
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Tyto metody se dělí na dva základní typy přirozené a podporované atenuace.  

U obou těchto technologií je však činnost spojená s relativně nákladným vybudováním 

monitorovací sítě. 
 

Tabulka č. 12: Postupy čištění podzemní a průsakové vody pomocí přirozených atenuací [11], [12] 

 

Č. 

metody 

název 

technologie 

princip pouţitelnost pouţitá v ČR 

55. Monitorovaná 

přirozená 

atenuace 

vyuţití chemických, 

fyzikálních a biologických 

procesů v horninovém 

prostředí ke sníţení objemu 

a koncentrace polutantů 

nebo jejich přeměně na 

méně toxické látky bez 

zákroku lidí 

čištění kontaminované 

zvodně, některých druhů 

ropných uhlovodíků, 

chlorovaných 

uhlovodíků, výbušnin, 

těkavých organických 

látek a anorganických 

látek 

pravděpodobně 

ne 

56. Podporovaná 

atenuace 

obměna monitorované 

přirozené atenuace zaloţena 

na stejných biologických, 

chemických a fyzikálních 

procesech; pro urychlení 

jsou prováděny podpůrné 

zákroky, které eliminují 

limitující faktory na lokalitě 

eliminace chlorovaných 

ethylenů, BTEX, 

některých kovových 

iontů, organických 

rozpouštědel, leteckého 

paliva 

v blízké 

budoucnosti 

 

3.3. Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušin 

 

3.3.1. Biologické metody 
 

Jednotlivé biologické metody mají různé technologické rozdíly, na druhé straně 

samotný biologický rozklad kontaminantů probíhá na stejném principu (molekuly 

polutantu nebo zápachových látek se zachytávají na biofilmu tvořeném zejména 

bakteriemi). Biologické čištění se nejčastěji aplikuje při dekontaminaci zápachových látek, 

které vznikají při průmyslové výrobě nebo čištění odpadních vod. 
 

Nejčastěji aplikovanou metodou je čištění vzduchu v biofiltrech, avšak v České 

republice není tato metoda aţ tak pouţívána. Důvodem je kolísání koncentrace polutantů 

v čase, při vysokých hodnotách koncentrací není tato metoda z technických či finančních 

podmínek vhodná. Její výhodné vyuţití je především u niţších koncentrací. 
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Tabulka č. 13: Biologické postupy pro dekontaminaci půdního vzduchu a vzdušin [11], [21] 

 

Č. 

metody 

název 

technologie 

princip pouţitelnost pouţitá 

v ČR 

57. Biofiltrace vyuţití mikroorganismů běţně 

se vyskytujících v půdě 

k rozkladu organických 

polutantů 

čištění vzdušin s nízkým 

obsahem znečištění, odpadního 

vzduchu s obsahem různých 

organických a anorganických 

polutantů, ropných uhlovodíků, 

organických kyselin  

a zápachových látek 

(merkaptanů, sirovodíku,…) 

ano 

58. Skrápěný 

biofiltr 

do biofiltru s inertní náplní 

vstupuje ze spodu vzdušina 

s odstraňovanými těkavými 

látkami a protiproudně protéká 

skrápěcí kapalina, molekuly 

polutantů se rozpouštějí ve vodě 

a z ní přestupují do biofilmu 

vytvořeného na inertní náplni 

čištění odpadních vzdušin 

obsahujících např. sirovodík, 

sirouhlík, alifatické  

a aromatické uhlovodíky, 

chlorované uhlovodíky, 

alkoholy, aldehydy, ketony, 

ethery 

není 

známo 

59. Bioskrubr technická obměna skrápěného 

biofiltru bez vnitřní výplně 

čištění vzdušin obsahujících ve 

vodě relativně dobře rozpustné 

organické látky, eliminace 

sirovodíku, zápachu, čištění 

odpadních plynů obsahující 

pevné částice 

není 

známo 

 

3.3.2. Fyzikální a chemické postupy 
 

Jde o základní prostředky pro odstraňování různých emisních polutantů. Většina se 

uplatňuje při čištění odplynů vznikajících při remediaci půdy a podzemních vod. V dnešní 

době se začínají prosazovat technologie zaloţené na pokročilých oxidačních metodách 

[11]. 
 

Účinnost jednotlivých postupů je dána především základní koncentrací škodlivin- 

čím je niţší vstupní koncentrace škodlivin, tím niţší je účinnost dané technologie. 
 

Tabulka č. 14: Fyzikálně- chemické postupy pro dekontaminaci půdního vzduchu a vzdušin [10], [11] 

 

Č. 

metody 

název technologie princip pouţitelnost pouţitá 

v ČR 

60. Mokré odlučování 

prachu 

čištěný plyn přichází do 

kontaktu s kapalinou (vodou) 

čímţ jsou odstraňovány 

prachové částice 

separace částic v rozmezí 

velikostí od 2 do 100 μm  

i menších částic 

není 

známo 
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61. Absorpce čištěný plyn přichází do 

kontaktu s kapalinou  

a dochází k rozpuštění par 

nebo plynu v kapalině 

jedna z nejčastěji 

pouţívaných metod pro 

odstraňování ve vodě 

dobře rozpustných plynů 

jako jsou HCl, HF, NH3 

není 

známo 

62. Membránové 

separace 

proces, při kterém jsou 

separovány sloţky plynných 

nebo kapalných směsí 

prostřednictvím polopropustné 

membrány 

páry organických 

sloučenin (alkany, 

aromatické uhlovodíky, 

chlorované uhlovodíky, 

alkoholy, ethery, ketony  

a estery) 

není 

známo 

63. Vysokoenergetická 

destrukce 

destrukční proces probíhající 

ve studené plazmě 

odstraňuje anorganické 

polutanty, organické látky 

a chlorované uhlovodíky, 

př. TCE, PCE, 

tetrachlormethan, TCA, 

motorová nafta, benzin 

není 

známo 

64. Adsorpce proces, při kterém jsou 

molekuly polutantu 

separovány z plynné fáze 

zachycováním na povrchu 

fáze pevné 

odstranění neţádoucích 

sloţek z plynů, kapalin 

nebo par; pouţívá se tehdy, 

kdyţ je polutant vhodný 

pro opětovné pouţití 

není 

známo 

65. Spalování princip spočívá v exotermní 

oxidaci organických škodlivin 

vzdušným kyslíkem; je 

zaloţena na přímém spalování 

kontaminovaných vzdušin 

v plamenu 

čištění vzduchu 

kontaminovaných 

nehalogenovanými  

i halogenovanými 

organickými látkami i ve 

vysokých koncentracích 

ano 

 

3.4.  Inovační technologie 
 

Jedná se o alternativní technologie, jejichţ prvotním cílem je zrychlení a zkvalitnění 

průběhu sanace a také sníţení nákladů. V tabulce č. 15 je uvedeno několik příkladů 

inovačních technologií, které jiţ byly v České republice pouţity, nebo se s jejich 

zavedením počítá v nejbliţší budoucnosti. Inovačních technologií existuje velké mnoţství, 

v následujícím přehledu jsou proto uvedeny jen technologie, které pro svoji ekonomickou 

stránku nachází u nás uplatnění. 
 

Tabulka č. 15: Příklady inovačních technologií [11] 

 

Č. 

metody 

název 

technologie 

princip pouţitelnost 

66. Mechanicko-

chemická 

dehalogece 

kontaminovaný materiál nebo 

chemická látka jsou mechanicky 

rozemílány ve vibračních kulových 

mlýnech, které slouţí jako účinné 

míchací zařízení  

a chemický reaktor současně, 

organicky vázaný chlor se odděluje 

z molekuly polutantu působením kovů 

(Na, Mg, Fe, Al) 

rozklad prakticky všech 

polyhalogenovaných látek jako 

PCB, pesticidů (lindan, dieldrin, 

DDT), polychlorovaných 

dioxinů, pentachlorfenolu, 

chlorovaných ethylenů 
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67. Sulfidické 

sráţení těţkých 

kovů in situ 

aplikované na 

Cr a Ni 

sráţení těţkých kovů Cr a Ni pomocí 

sulfidu sodného či přípravkem 

s obsahem polysulfidické síry; jedná se 

o vytvoření nerozpustných sloučenin 

těţkých kovů 

vhodná pro kontaminaci 

podzemní vody Cr a Ni, pro 

aplikaci v kaţdém prostředí 

s dobrou propustností 

68. Stripping ve 

vrtu 

druh metody air spargingu bez čerpání 

podzemní vody; jedná se o vhánění 

vzduchu do sanačních vrtů, ze stejného 

vrtu se vzduch podzemní vodou  

i odsává 

odstraňování rozpustných 

těkavých organických látek 

těţších neţ voda (chlorovaných 

uhlovodíků); pouţívá, kde není 

moţno pouţít standardní air 

sparging- nákladnější 

69. Nepřímá 

redukce těţkých 

kovů síran 

redukujícími 

bakteriemi 

vyuţití biologicky produkovaného 

sulfanu, který následně redukuje kovy 

nebo je sráţí ve formě nerozpustných 

sulfidů 

sanace kyselých důlních vod 

s vysokým obsahem síranů  

70. Dynamický 

podzemní 

stripping 

kombinace zatlačování páry, 

elektrického odporového ohřevu, 

odsávání půdního vzduchu  

a moderních monitorovacích technik 

dekontaminace saturované  

a nesaturované zóny; odstranění 

ropných uhlovodíků, 

chlorovaných ethylenů; 

pouţitelnost pro polutanty těţší 

i lehčí neţ voda 

71. Biologická 

degradace 

chloristanu 

redukce chloristanového aniontu na 

chlorid, oxid uhličitý, vodu a biomasu 

pomocí mikroorganismů 

úprava různých druhů vod 

včetně pitné 

72. Chemická 

redukce 

v plynné fázi 

chlorované organické látky (PCB) se 

redukují na methan a chlorovodík, 

nechlorované sloučeniny (PAU) se 

redukují na methan a malé mnoţství 

lehkých uhlovodíků při teplotách 

vyšších  850°C ve vodíkové atmosféře 

v reaktoru 

redukce chlorovaných  

i nechlorovaných organických 

látek; rozklad PCB, DDT, 

pesticidů, herbicidů, bojových 

chemických látek, PAU, 

chlorbenzenu a 

pentachlorfenolu 
 

Jako inovaci v oblasti sanačních technologií lze zařadit vyuţití tzv. integrovaných 

sanačních systémů (treatment train technology). Jedná se o propojení a aplikaci několika 

dekontaminačních metod v jednom projektu. Aplikováním několika jednotlivých metod lze 

docílit sníţení limitů na stanovenou hodnotu, které bychom jinak dosáhli za několik let 

nebo desetiletí. U nás je vyuţití těchto postupů velmi malé, protoţe pouţitím jedné sanační 

technologie nelze celou oblast vyčistit, anebo za vynaloţení vysokých nákladů. 
 

Integrované sanační technologie jsou rozdělovány podle pouţitých technologií 

několika způsoby. Jedno z rozdělení integrovaných sanačních technologií navrhuje 

GWRTAC (Ground-Water Remediation Technologies Analysis Center) [19]. 

 

Toto uvedené rozdělení integrovaných sanačních technologií je zaloţeno na 

principech pouţitých v praxi: 

 i)  anaerobní- aerobní bioremediace 

 ii) chemicko- biologické 

 iii) bioremediace a stabilizace 

 iv)  fyzikální a biologické 

 v) fyzikální a chemické 

 vi) integrace nebo sekvence různých sanačních technologií [23]. 
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Některé spojení sanačních technologií jsou běţně vyuţívaná i u nás jiţ dlouhou dobu. 

Lze jmenovat například kombinaci air spargingu s odsáváním půdního vzduchu a adsorpcí 

kontaminantů na aktivním uhlí či spalováním [11]. 
 

Tabulka č. 16: Příklady integrovaných sanačních technologií [11], [23] 

 

Č. 

metody 

název 

technologie 

princip pouţitelnost 

73. Anaerobní a 

aerobní 

bioremediace 

střídání aerobních a anaerobních 

podmínek pro biologicky 

odbouratelné polutanty 

bioremediace kontaminace způsobené 

PCE, trinitrotoluenem (TNT), eliminace 

polychlorovaných bifenylů 

74. Kombinace 

chemických a 

biologických 

metod 

aplikace jednotlivých 

technologií jako je chemické 

ošetření s biologickým 

dočištěním podle konkrétní 

situace na lokalitě 

čištění vytěţených kontaminovaných 

materiálů (kaly z lagun, dnové 

sedimenty, ropné kaly vznikající při 

těţbě,…), podzemní vody 

kontaminované směsí organických 

polutantů či směsí organických  

a anorganických polutantů 

75. Extrakce do 

makroporézních 

polymerů 

makroporézní polymer je 

umístěn do kolony, kterou 

prochází podzemní voda 

s rozpuštěnými polutanty; jedná 

se o extrakci kapalina- kapalina 

čištění podzemních vod 

kontaminovaných TNT, čištění všech 

typů uhlovodíků i chlorovaných a PAU; 

úprava průmyslových odpadních vod 

nebo čištění podzemních vod 

 

3.5. Nanotechnologie 
 

Tato nová technologie začíná silně pronikat do různých odvětví včetně oblasti sanace 

kontaminovaných lokalit. 
 

V oblasti dekontaminací lokalit je aplikace nanotechnologií ve stádiích testovacích 

projektů, i kdyţ ve vyspělých zemích včetně České republiky přechází jiţ tyto nové 

metody do komerční sféry. V USA jiţ byla úspěšně tato nová metoda aplikována 

při čištění vody od organické nebo anorganické kontaminace, k odstranění dioxinů či 

k indikaci těţkých kovů. 
 

Spektrum výzkumu v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů se zaměřuje hlavně na 

tyto oblasti: 

   výzkum a vývoj nanofiltrů pro odstranění arzenu a dalších částic těţkých kovů 

z pitné vody, 

   výzkum a vývoj filtračních materiálů pro filtrování vody a vzduchu, 

   monitoring organického znečištění vod zaloţené na nanočásticích 

   vývoj nanomateriálů na bázi nulamocného ţeleza [24]. 
 

V České republice proběhly dva pilotní případy vyuţití nanoţeleza při 

dekontaminaci chlorovaných uhlovodíků. První experiment byl proveden v roce 2003 na 

lokalitě Spolchemie a druhý v roce 2004 na bývalé vojenské základně v Kuřívodech [11]. 
 

Velkou výhodou pouţití nanoţeleza oproti jiným technologiím je jednoduché 

dávkování do vrtů, vysoká rychlost rozkladu chlorovaných uhlovodíků a vysoká stabilita 

částic v horninovém prostředí po dlouhou dobu. 
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4. Srovnání sanačních technologií 
 

Pro větší přehlednost jednotlivých sanačních technologií a metod byly sestaveny do 

grafů a tabulek, ve kterých jsou porovnány jednotlivé metody podle ceny a doby trvání 

sanací. Pro lepší přehlednost jsou grafy a tabulky rozděleny na technologie prováděné  

in situ a ex situ. Z důvodů obtíţného dohledání věrohodných dat, jak ceny, tak doby 

sanace, jsou do grafů uvedeny jen některé vybrané metody. 
 

Jednotlivé metody jsou barevně rozděleny podle metody odstranění na fyzikálně- 

chemický sanační postup (červeně), biologický sanační postup (zeleně) a ostatní (ţlutě) 

podle výše uvedených tabulek. 
 

V grafu srovnání sanačních technologií ex situ je do kategorie ostatní zařazena 

technologie spadající pod skupinu inovační technologie, která vyuţívá kombinace více 

sanačních technologií v jednom projektu. 
 

V grafu srovnání sanačních technologií in situ je do kategorie ostatní zařazena 

technologie spadající pod skupinu přirozené atenuace. Jde o seskupení mnoha pochodů, 

které mají povahu fyzikální, chemické či biologické, zahrnující biodegradaci, disperzi, 

ředění radioaktivní rozpad, chemickou nebo biologickou stabilizaci, chemickou nebo 

biologickou stabilizaci, rozklad polutantu atd. Vzhledem k tomu, ţe tyto procesy probíhají 

zcela samovolně bez lidského zásahu nebo s nepatrným prováděním podpůrných zákroků 

jsou tyto procesy velmi pomalé a mohou trvat aţ desítky let, ale jsou i velmi levné. 

Náklady zahrnují hlavně nutnost vybudování monitorovacích systémů a vlastní provádění 

monitorovacích prací. 
 

Vzhledem k velkému rozpětí hodnot časů realizace sanačních prací od hodin aţ po 

roky byla ke srovnání pouţita časová osa s logaritmickou stupnicí. U grafu srovnání 

vybraných sanačních metod in situ byly vyuţity logaritmické stupnice i u hodnot cen 

sanací, jelikoţ rozpětí cen je od několika centů aţ po stovky USD/ 1 tuna (stav k roku 

2006). 
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Graf č. 1: Srovnání vybraných sanačních technologií a metod ex situ podle ceny a doby trvání sanace 

 

 
 

Z výše uvedeného grafu je zřejmá nepřímá úměra doby sanace k finančním 

nákladům. 
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Graf č. 2: Srovnání vybraných sanačních technologií a metod in situ podle ceny a doby trvání sanace 

 

 
 

Z výše uvedeného grafu vyplývá podobná závislost ceny na rychlosti sanace jako  

u metod prováděných in situ. Zde je však časový horizont širší vzhledem k tomu, ţe  

u některých metod můţe očista horninového prostředí a podzemních vod trvat v řádu let aţ 

desetiletí a nejsou tyto metody intenzivní. U metod prováděných in situ jsou ceny niţší, 

protoţe odpadá těţení, nakládka a převoz kontaminované zeminy a vod do úpravárenského 

a likvidačního centra. 
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Tabulka č. 17: Hodnoty cen a doby proveditelnosti vybraných sanačních technologií [11] 

 

Ex situ 

Poř. 

číslo 

název 

technologie 

typ 

technologie 

doba provedení 

technologie 

cena pozn. 

1. biologické 

suspenzní 

sytémy 

biologická 1 den aţ 1 měsíc $ 80- $ 230 za 

tunu zeminy 

cena zahrnuje pouze 

provozní náklady 

2. dehalogenace inovační několik hodin aţ  

1 den 

$ 450- $ 1000 za 

tunu zeminy 

cena zahrnuje zpracování 

projektu, vytěţení, 

instalaci zařízení  

a provozní náklady 

3. chemická 

extrakce 

fyzikálně- 

chemická 

několik hodin aţ  

1 den 

$ 65- $ 300 za 

tunu zeminy 

cena zahrnuje pouze 

provozní náklady 

4. praní půdy fyzikálně- 

chemická 

15 dnů aţ 5 měsíců $ 55- $ 165 za 

tunu zeminy 

cena zahrnuje pouze 

provozní náklady 

5. solidifikace a 

stabilizace 

fyzikálně- 

chemická 

15 dnů aţ 28 dnů $ 70- $ 200 za 

tunu zeminy 

cena zahrnuje pouze 

provozní náklady 

6. vitrifikace fyzikálně- 

chemická 

24 aţ 36 hodin $ 700- $ 800 za 

tunu zeminy 

cena zahrnuje zpracování 

projektu, vytěţení, 

instalaci zařízení a 

provozní náklady 

In situ 

Poř. 

číslo 

název 

technologie 

typ 

technologie 

doba provedení 

technologie 

cena pozn. 

7. air sparging fyzikálně- 

chemická 

3 aţ 5 let < $ 1,10 na 1000 

litrů ošetřené 

podzemní vody 

cena zahrnuje zpracování 

projektu, instalaci zařízení 

a provozní náklady 

8. bioremediace biologická půl roku aţ 6 let $ 26- $ 105 na 

1m
3
 zeminy 

 

9. bioventing biologická 5 měsíců aţ 5 let $ 25- $ 35 na 1m
3
 

půdy 

cena zahrnuje pouze 

provozní náklady 

10. fytoremediace biologická 3 roky aţ 10 let $ 29- $ 48 na 1m
3
 

zeminy 

 

11. monitorovaná 

přirozená 

atenuace 

přirozená 

atenuace 

2 roky aţ 10 let $ 1- $ 5 na 1m
3
 

zeminy 

náklady pouze na 

vzorkování a monitoring  

12. podporovaná 

bioremediace 

biologická rok aţ 7 let $ 1,10- $ 3,70 na 

1000 litrů 

ošetřené 

podzemní vody 

cena zahrnuje zpracování 

projektu, instalaci zařízení 

a provozní náklady 

13. solidifikace a 

stabilizace 

fyzikálně- 

chemická 

3 dny aţ 3 týdny $ 70- $ 200 za 

tunu zeminy 

cena zahrnuje pouze 

provozní náklady 

14. termická 

desorbce 

fyzikálně- 

chemická 

6 aţ 7 měsíců $ 40- $ 300 na 

tunu zeminy 

 

15. vitrifikace fyzikálně- 

chemická 

24 aţ 36 hodin $ 700- $ 800 za 

tunu zeminy 

cena zahrnuje zpracování 

projektu, instalaci zařízení 

a provozní náklady 

16. vymývání 

půdy 

fyzikálně- 

chemická 

3 měsíce aţ 3 roky $ 33- $ 328 na 

1m
3
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5. Sanační strategie 
 

První důleţitou fází sanační strategie je předpříprava sanace, která především spočívá 

ve zjištění rozsahu kontaminace horninového prostředí. Je nutné po prvotním zásahu, kdy 

byl odstraněn zdroj znečištění, zabránění dalšímu pokračování kontaminace. Pokud situace 

dovoluje, je nutné zjistit mnoţství uniklé škodliviny. O místa vzniku havárií se musí 

vyhloubit síť vrtů ve směru proudění podzemních vod a začít s monitoringem. 
 

Prvním výstupem z této fáze monitoringu je zjištění, zda byla zasaţena nesaturovaná 

zóna či zda došlo ke znečištění podzemních vod. Po delším časovém intervalu vypracuje 

odborná firma na základě monitoringu analýzu rizik. Tato analýza shrnuje kromě údajů  

o původci znečištění a vlastnictví pozemků také výsledky analýz a porovnání s dřívějšími 

údaji (pokud jsou známé). V analýze rizika jsou také vyhodnoceny negativní vlivy 

kontaminantu na zdraví obyvatelstva a biosféru, porovnává je s legislativními limity. 
 

Pro sestavení analýzy rizik a pro průzkum kontaminovaného území existují osnovy  

a pokyny publikované jako příloha zpravodaje Ministerstva ţivotního prostředí č. 8/1996. 

Oba pokyny vstoupili v platnost 10. 9. 2005 [25]. Vypracování analýzy rizik po 

připomínkovém řízení na MŢP a České inspekci ţivotního prostředí stanoví sanační limity, 

kterých by mělo být po sanaci dosaţeno, popřípadě je celá sanace rozdělena do několika 

etap. Tyto etapy sledují odstranění aktuálních rizik na zdroje podzemní nebo povrchové 

vody (jsou- li ohroţeny), další fáze jsou jiţ „dočišťovací“. Je zváţena technická 

proveditelnost sanace ve vztahu k zástavbě. Je nutné zohlednit národohospodářské škody, 

hrozbu přerušení provozu na důleţitých ţelezničních nebo silničních komunikacích, nebo 

zda je kontaminovaná plocha umístěna pod významnými stavbami. Je také nutné zváţit 

konfiguraci terénu, zda jsou ohroţeny pozemky v zemědělském či lesním půdním fondu. 

Velmi důleţitým aspektem technické proveditelnosti je také výskyt zdrojů pitné vody, 

přírodních rezervací, popřípadě pramenů v blízkosti kontaminované oblasti. 
 

Je nutné, aby byla sanace provedena v nejkratší moţné době. V některých případech 

hrozí pozastavení navazující investiční výstavby na provedenou dekontaminační 

technologii, a tím pozastavení či ukončení dotace z evropských fondů. Pokud časové 

hledisko není důleţité, je pro výběr sanační technologie majoritní cena za provedení 

dekontaminace lokality. 
 

Z důvodů nejednotnosti systému pro stanovení sanačních technologií je 

problematické srovnání jednotlivých technologií. Z toho důvodu, ţe určitá technologie 

pouţitá na dvou různých místech můţe vykazovat velmi odlišné náklady (především in situ 

technologie). Důvodem je rozdílnost prostředí v místě prováděné sanace (geologické, 

hydrogeologické, geochemické podmínky), v druzích polutantů nebo jejich směsí, 

stanovených limitech na odstranění kontaminace nebo v počáteční koncentraci 

kontaminované látky. Řešením by bylo vytvoření systému pro stanovení nákladů za 

jednotlivé sanační metody vypracováním souboru „vzorových lokalit“, které by byly 

pouţity k porovnání cen různých tříd sanačních technologií. Kaţdý vzor by měl mít 

standardní rozměry, hydrogeologické vlastnosti a měl by být ideálně definován, aby 

umoţňoval stanovení cen pro odlišné druhy kontaminantů a různé sanační limity [26]. 
 

Při volbě postupu sanace je nutné přihlíţet také k petrografii zasaţeného horninového 

tělesa. Před započetím hloubení monitorovacích a průzkumných vrtů sanační firma vychází 
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z odkryté geologické mapy v nejmenším měřítku s přihlédnutím k výsledkům dřívějších 

geologických průzkumných prací nebo hydrogeologických prací, které byly v minulosti na 

lokalitě nebo v blízkosti prováděny. Velmi důleţitým ukazatelem je v případě zasaţení 

sedimentů (štěrky, štěrkopísky, pískovce) zjištění horninové propustnosti, a také 

předběţného určení rychlosti šíření kontaminace. V případě výskytu vyvřelin nebo 

metamorfitů je důleţité zjištění četnosti a směru puklinatosti masivů pro zjištění směru 

proudění kontaminace. 

 

6. Postup provádění sanace na vybraném území 

 

6.1. Charakteristika kontaminované oblasti 
 

Kontaminovaná lokalita se nachází v okolí obce Olšany u Prostějova, které leţí 

v Olomouckém kraji, cca 8 km jihozápadně od Olomouce. Toto území je spojeno se sanací 

staré ekologické zátěţe, která souvisí s pouţíváním odmašťovadel na bázi chlorovaných 

uhlovodíků (CIU), především dichlorethenu (DCE), trichlorethenu (TCE)  

a tetrachloretehnu (PCE) místní firmou. Tato odmašťovadla v minulosti 

v nekontrolovatelném mnoţství unikla a prošla přes nesaturovanou zónu aţ do podzemní 

vody, odkud se šířila ve směru proudění podzemní vody, čímţ dosáhla aţ jiţní okrajové 

části obce Olšany. Podle smlouvy, která byla uzavřena mezi Státním fondem ţivotního 

prostředí České republiky a firmou, byly od roku 1997 - 1999 realizovány v areálu firmy 

sanační práce, týkající se především nesaturované zóny. Dekontaminace saturované zóny 

byla započata v říjnu roku 2001 a probíhala do února 2006. 
 

Jelikoţ došlo k předčasnému ukončení sanace kontaminované oblasti, nebylo 

dosaţeno sanačních limitů, v roce 2008 bylo odebráno několik vzorků na vybraných 

hydrogeologických objektech. Bylo zjištěno, ţe kontaminovaná oblast je velmi rozsáhlá, 

délku lze odhadovat zhruba na 5 km a šířku na 1 km, celková kontaminovaná plocha je 

více neţ 500 ha a nachází se nejen pod samotnou obcí Olšany, ale zasahuje aţ k obcím 

Dubany, Vrbátky a Štětovice [27]. 

 

6.2. Charakteristika podzemních vod 
 

Zvodněný kolektor je tvořen nejčastěji hrubozrnnými - středozrnnými, dobře aţ 

středně opracovanými štěrky, nebo písčitými štěrky s písčitou frakcí středno aţ 

hrubozrnnou. Mocnost kvartérního kolektoru, který vyplňuje přehloubené paleokoryto řeky 

Moravy probíhající ve směru současného toku Blaty, dosahuje cca 10 - 30m. Zvodněné 

sedimenty mají velmi dobrou průlinovou propustnost. Izolátorem jsou nepropustné krycí 

vrstvy, tvořené jílovými a sprašovými hlínami s občasnými výskyty cicvárů, vápnitými  

a písčitými jíly, nivními jíly [27]. Úroveň hladiny podzemní vody se pohybuje v hloubce 

2,5 - 7 m pod povrchem. Hlavní směr proudění podzemní vody je k jihovýchodu [28]. Celá 

oblast je velmi intenzivně vodohospodářsky vyuţívaná. Západně od obce Dubany se 
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nachází zdroj pitné vody s vodárenskými zařízeními a pásmo hygienické ochrany 1. stupně 

(příloha č. 5, obrázek č. 4). 

 

6.3. Průzkum kontaminované oblasti 
 

V roce 1994 byl vypracován ekologický audit firmy a bylo provedeno několik 

monitoringů, které se týkaly dané ekologické zátěţe. Na základě materiálu auditu firmy 

vydala roku 1995 Česká inspekce ţivotního prostředí a Oblastní inspektorát města 

Olomouc rozhodnutí realizovat nápravná opatření, která se týkala areálu firmy a okolí obce 

Olšany. V období 1996 - 1999 byly vybudovány indikační vrty, které měly za úkol 

zpřesňovat rozsah znečištění konkrétně chlorovanými uhlovodíky (CIU) v podzemní vodě 

v této vytyčené oblasti. Zároveň probíhalo sanační čerpání kontaminované podzemní vody, 

aby bylo zamezeno rozšiřování kontaminace směrem k obci Olšany u Prostějova. Později 

bylo provedeno plošné vzorkování určených domovních studní. 
 

Na základě výsledků z průzkumů byla vypracována analýza rizika, která se netýkala 

pouze areálu firmy, ale i oblasti směru proudění podzemní vody. Podle analýzy by 

kontaminace CIU v podzemní vodě měla v průběhu 20- ti let proniknout aţ k obci Vrbátky, 

jeţ jsou vzdáleny od obce Olšany cca 3km. Do 50- ti let by jiţ v ţádném vodárenském 

objektu ani studnách neměla koncentrace kontaminace chlorovaných uhlovodíků (CIU) 

přesahovat 50μg/l. 
 

V říjnu roku 2001 byly zahájeny sanační práce. Cílem byla dekontaminace 

saturované zóny, v místech, kde byla prokázána kontaminace podzemní vody. V průběhu 

sanační práce v jedné části lokality bylo celkově vyčerpáno a vyčištěno 1 071 587 m
3
 

podzemní vody, ze které bylo odstraněno 180 kg chlorovaných uhlovodíků [29]. 
 

Česká inspekce ţivotního prostředí uloţila firmě nápravná opatření k likvidaci 

starých ekologických škod. Týkala se především v provedení sanace podzemních vod 

v oblasti s hydraulickým spojením s areálem firmy. V době provádění sanační technologie 

musela firma zajistit monitoring kvality podzemních vod v areálu firmy, toku řeky Blaty 

firmy a kontaminovaného území. 
 

V roce 2006 byla z důvodu ukončení platnosti ekologické smlouvy přerušena 

činnost sanačních technologií [27]. V červnu aţ červenci roku 2008 byly na dané lokalitě 

prováděny monitorovací práce a byl vpracován projekt na její dekontaminaci. Z důvodů 

zjištění zkreslení naměřených hodnot kontaminace, bylo v květnu aţ červenci 2010 nutné 

přistoupit k doprůzkumu znečištění v okolí obce Olšany u Prostějova a ověření vhodných 

sanačních technologií. 
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6.4. Aktuální průzkum 
 

Všechny provedené průzkumy stanovily jako hlavní kontaminanty v zkoumané 

oblasti chlorované uhlovodíky (CIU), zejména dichlorethen (DCE), trichlorethen (TCE)  

a tetrachlorethen (PCE). Při zpracování nového modelu kontaminace lokality bylo moţné 

primární zdroj znečištění povaţovat za odstraněný, díky dříve provedených dekontaminací. 

V lokalitě se ale nadále nacházel sekundární zdroj znečištění, vzdálený necelých 2,5 km od 

primárního zdroje. Pohyb sekundárního zdroje je ve směru proudění podzemní vody. 

Jelikoţ se jedná o sekundární zdroj, nehrozí přestup kontaminantu do nesaturované zóny. 
 

Na základě terénního průzkumu byly navrţeny vrty a odebrány vzorky podzemní 

vody. Na monitoring bylo vybráno 27 hydrogeologických vrtů a 3 domovní studně, které 

jiţ byly alespoň v průběhu 5- ti let monitorovány. Vzorky povrchové vody byly odebrány 

z říčky Blaty a Vrbáteckého náhonu v místech leţících nejblíţe vrtům, ve kterých byla 

prokázána kontaminace [28]. Odběr prováděla subdodavatelská firma podle všech platných 

právních předpisů. Před čerpáním kaţdého vrtu byla změřena úroveň hladiny podzemní 

vody, v průběhu čerpání byly sledovány konkrétní údaje (pH, teplota a vodivost vody). 
 

Jednotlivé rozbory chlorovaných uhlovodíků podzemních a povrchových vod byly 

porovnány s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., která stanovuje 

hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly [29]. Tato 

vyhláška neuvádí limity pro koncentrace 1,2 DCE, proto byla pouţita limitní koncentrace  

50 μg/l dle dříve platné vyhlášky č. 376/2000 Sb. [31]. 

 

6.5.  Výsledky průzkumných prací 
 

Průzkum z května aţ června 2010 poukázal na jisté rozdíly z monitoringu z roku 

2008, avšak některé trendy byly potvrzeny. V SZ okraji obce Olšany u Prostějova došlo 

k poklesu kontaminace u všech sledovaných polutantů, část pravděpodobně odtekla JV 

směrem. Kontaminace se nachází výrazně blíţe k jímacím územím (především Dubany na 

Hané), které jsou kontaminací přímo ohroţeny. Také bylo potvrzeno, ţe v JV prostoru od 

obce Olšany u Prostějova je lokalizováno jedno ohnisko znečištění, kde bylo potvrzena 

vysoká kontaminace podzemních vod tetrachlorethenem (PCE) a dichlorethenem (DCE). 

Oproti monitoringu z roku 2008 došlo k nárůstu koncentrací PCE. Důvod rozdílů hodnot 

jednotlivých měření bylo způsobeno nedostatkem monitorovacích vrtů v oblasti JV od 

obce Olšany u Prostějova. V kontaminačním mraku je nejrozsáhlejší polutant DCE, který 

byl stanoven jako dominantní kontaminant saturované zóny [27]. 
 

Nejvyšší koncentrace chlorovaných ethenů bylo zjištěno v 9 vrtech, ve všech 

kontaminace přesáhla 100 μg/l. Oproti dřívějšímu monitoringu byla sledována  

i kontaminace vinylchloridů (VC), jehoţ přítomnost dokládá probíhající rozklad CIU. 

Nejvyšší koncentrace vinylchloridů byly zjištěny ve vrtech ID2- 61,1 μg/l  a LO17  

150 μg/l [29]. 
 

Čelo kontaminačního mraku bylo zjištěno pomocí vrtů MV- 41 (70,5 μg/l) aţ  

MV- 44 (130 μg/l) [27]. Tato kontaminace byla prokázána ve dvou monitorovacích vrtech. 

Lze stanovit, ţe kontaminace V a částečně JV směrem není definována, a proto muselo být 
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přistoupeno k rozšíření monitorovaných vrtů. Vybudování nových monitorovacích vrtů je 

nutné pro přesné vymezení kontaminačního mraku. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno 

k nápravnému opatření vyhloubení nových vrtů východně od obce Hablov, východně od 

spojnice obcí Hablov a Dubany na Hané a v jihovýchodní části obce Dubany na Hané. 

 

6.6. Shrnutí rozsahu znečištění a rizika 
 

Jelikoţ bylo zjištěno, ţe kontaminace nesaturované zóny sekundárním znečištěním 

nehrozilo, nebylo nutné přistoupit k sanaci této zóny. Díky rychlému průběhu přirozené 

atenuace dochází k výrazně rychlejšímu poklesu kontaminace CIU. Dá se předpokládat, ţe 

koncentrace kontaminace CIU bude po 10- ti letech těsně nad limitní hranicí. Na druhou 

stranu dojde k zvýšení koncentrace kontaminace vinylchloridem, který vzniká jako 

meziprodukt. Vinylchlorid vzniká při degradačním procesu a probíhá v řadě: PCE TCE 

 1,2 cis- DCE vinylchlorid (VC)  ethen [31]. Po 10- ti letech by hodnota 

kontaminace jiţ neměla překračovat stanovený limit uvedené ve vyhlášce Ministerstva 

zdravotnictví č. 252/2004 Sb. [32]. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe nejdůleţitější transportní cestou je šíření kontaminace 

vlivem proudění podzemní vody, jsou potencionálně ohroţeni především obyvatelé, kteří 

vyuţívají vodu z kontaminovaných domovních studní [31]. 
 

 Tomuto riziku bylo předejito vybudováním veřejného vodovodu, obyvatelé byli 

informováni a varováni, ţe vyuţívání vody z kontaminovaných studní je na vlastní 

nebezpečí, jelikoţ koncentrace PCE vysoko překračuje nejvyšší mezní hodnotu pro pitnou 

vodu podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.. Výsledky vyuţívání 

kontaminované vody ze studní stanovily: 

   vysoké riziko pro uţívání kontaminované vody jako pitné 

   malé riziko vzniku rakoviny pro populaci v případě vyuţívání kontaminované 

vody pro sprchování 

   rizika pro uţívání kontaminované vody jako uţitkové nebyla překročena [29]. 
 

Z důvodů neprokázání postupu kontaminace do povrchové vody nebyla ekologická 

rizika hodnocena. 

 

6.7.  Sanační opatření 
 

Vzhledem k naměřeným koncentracím v saturované zóně, charakteru, rozsahu a míře 

znečištění, hydrogeologických a hydrochemických vlastnostech vybrány tyto sanační 

opatření, u kterých přichází v úvahu realizace na dané lokalitě: 

1. Redukce kontaminantů pomocí nanoţeleza 

2. Biologická reduktivní dechlorace 

3. Reaktivní bariéra 

4. Air sparging 

5. Ochranné sanační čerpání [29]. 
 

U kaţdé metody bude nutné nejprve stanovit účinnost a rychlost dekontaminace na 

dané lokalitě. 
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V období února aţ dubna 2010 byly provedeny sanační práce spojené 

s doprůzkumem znečištění v okolí obce Olšany u Prostějova a ověřování technologie 

redukce kontaminantů pomocí nanoţeleza. Aplikace této technologie bude po vyhodnocení 

poznatků z doprůzkumu provedena v letních měsících roku 2011. Realizace této práce 

vychází z úsilí zhotovitele projektu o dosaţení nejreprezentativnějších a nejkomplexnějších 

výsledků ověřovaných technologií v podmínkách předmětné lokality. Aplikace suspenze 

nanoţeleza probíhala v dvoutýdenních intervalech. Do kaţdého vrtu bylo injektováno 2 kg 

povrchově neupravených nanočástic Fe ve formě suspenze. Pro ověření technologie bylo 

aplikováno 36 kg nanočástic ţeleza v 6 vrtech. Celkem byly realizovány 3 kola aplikací 

suspenze, poté byly z injektáţních a monitorovacích vrtů odebrány vzorky podzemních 

vod. Pro zvýšení účinnosti rozkladu chlorovaných uhlovodíků byl do vrtů aplikován 

organický substrát (syrovátka), který je úspěšně vyuţíván pro navození reduktivních 

podmínek pro anaerobní mikrobiální degradaci. Celkem bylo aplikováno 48 m
3
 syrovátky 

v 6 vrtech, poté byly odebrány vzorky podzemních vod [33]. 
 

Graf č. 3:  Vývoj koncentrací TCE a DCE při aplikaci suspenze nanočástic Fe, doplněné aplikací 

organického substrátu (syrovátky) [33] 

 

 
 

Z grafu je patrný pokles koncentrací TCE, který je hlavním kontaminantem na 

lokalitě. Křivka ukazuje na rostoucí koncentrace Fe v prostředí, jednak díky aplikaci 

suspenze nanočástic Fe a jednak změnou oxidačně- redukčních podmínek kolektoru. 
 

V příloze č. 6 je uvedena fotodokumentace z aplikace suspenze nanoţeleza na dané 

lokalitě. 
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7. Příklady prováděných sanací v ČR a v EU 

 

7.1. Sanační zásahy v ČR 
 

S rozvojem soukromého podnikání po listopadu 1989 a snahou MŢP a orgánů státní 

správy o nápravu některých nevyhovujících stavů v oblasti horninového prostředí nastal 

nebývalý rozvoj sanačních technologií ve všech stupních pouţití při současné aplikaci 

nejnovějších trendů a novinek v této oblasti. Dnes se na sanačním trhu v ČR pohybuje cca 

60- 80 firem a odborných organizací různé velikosti od s.r.o. s personálním obsazením do 

deseti zaměstnanců aţ po akciové společnosti se stovkami pracovníků a pobočkami 

v několika místech ČR, Slovenska i jiných státech. 
 

Získat relevantní informace o jednotlivých sanačních zásazích od těchto firem je 

takřka nemoţné, protoţe provádění sanačních zásahů je mnohdy vázáno na souhlas 

objednatele prací, který nestojí o negativní publicitu. Proto jsem ve své práci s výhodou 

pouţil archiv Geofondu Praha (účelová organizace ČGS), který ve svém archivu 

s pouţitím vyhledávače ASGI 3.18 archivuje nejčerstvější archivované práce v oblasti 

geologie a hydrogeologie (a tím i sanačních prací). Podle § 7 Zákona č. 62/1988 Sb.  

„ O geologických pracích“ musí kaţdá firma provádějící sanační zásahy do zemské kůry 

jeden výtisk průběţné nebo závěrečné zprávy zasílat na Geofond k archivaci [34]. Zde se 

na jednotlivých archivačních štítcích vedených po letech dá nalézt nejen prováděcí firma, 

ale i geografické údaje o místě zásahu, jména odpovědných řešitelů a stručná anotace. Jako 

příklad jsem si vzal archivní informace z roku 2008, kde v tématu 15/L02 (ţivotní 

prostředí- sanace na podzemních vodách) bylo k dispozici celkem 600 záznamů [35]. 

Z těchto záznamů jsem vybral ty, které se přímo sanaci netýkají anebo jsou to analýzy 

rizik, které více méně s terénními pracemi in situ nesouvisejí a jsou jen rešeršemi podle 

normované osnovy MŢP. Podle mnoţství odevzdaných zpráv o řešení sanačních prací lze 

identifikovat jako největší firmy na sanačním trhu v ČR tyto firmy: 

Geotest, a.s. Brno 18 % zakázek 

AQUATEST a.s., Praha 11 % zakázek 

Geo Group a.s. Ostrava  9 % zakázek 

Aquaenviro, Brno 6 % zakázek 

Unigeo, Ostrava- Hrabová 6 % zakázek 

Earth Tech CZ s.r.o. 5 % zakázek 

HYDROGEOLOGIE Chrudim, s.r.o. 3 % zakázek 

G- Consult, spol. s.r.o., Ostrava 3 % zakázek 

Vodní zdroje Holešov 2 % zakázek 

Ochrana podzemních vod s.r.o. Praha 2 % zakázek 

ENVI- AQUA, s.r.o., Brno 2 % zakázek 

ostatní  33 % zakázek 
  

Vzhledem k nutnosti splnit zadávací podmínky zejména při veřejných zakázkách na 

odstraňování starých ekologických zátěţí dochází ke spolupráci některých firem, a proto 

výše uvedený přehled lze brát pouze jako orientační. 
 

Na jednotlivých sanovaných lokalitách jsou práce prováděny v různých časových 

stádiích. Pokud není jiţ znám rozsah a příčina znečištění z minulých období, dochází 
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nejprve k průzkumu a jeho zpřesňování. Jsou také prováděna krátká nenáročná sanační 

opatření. Další skupinou prací je dlouhodobá sanace často rozšiřovaná nejen, co do rozlohy 

sanovaného areálu a mnoţství vrtů, ale i nasazením nových sanačních metod v případě, ţe 

dosavadní metody byly neúspěšné nebo pomalé. Tyto práce trvají mnohdy několik let aţ 

několik desítek let. Třetí skupinou jsou lokality jiţ bez kontaminace, kde probíhá 

postsanační monitoring a vypracování závěrečných zpráv. Ze šesti set záznamů v archivu 

Geofondu za rok 2008 je 448 záznamů týkajících se výše uvedených tří skupin [35]. Tyto 

záznamy jsem vynesl do slepé mapy okresů ČR a uvádím je v následujícím textu 

s vysvětlujícím komentářem: 

 

 

Obrázek č. 1:  Sanační zásahy v ČR v roce 2008-  průzkumné práce, příprava sanací a krátkodobé sanace 

 

Ve výše uvedené mapce dominují velké průmyslové aglomerace- Ostravsko  

a Brněnsko. Byla ověřována nezávadnost ploch určených k investiční výstavbě v oblastech 

jiţ dříve vyuţívaných průmyslem (tzv. brownfields). Některé oblasti ve východních 

Čechách vykazují řadu krátkodobých zásahů v souvislosti s haváriemi stacionárních 

sloupových transformátorů po vichřici Emma v březnu 2008. 
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Obrázek č. 2: Sanační zásahy v ČR v roce 2008- dlouhodobé sanační práce [47] 

 

Opět dominují industriální oblasti Ostravska, Brněnska a Plzeňska. Jiţní Morava 

(Břeclav a okolí) je uvedena na mapě z důvodů sanací některých těţebních vrtů po těţbě 

ropy. Okres Mladá Boleslav díky zakázkám Škody Mladá Boleslav má velký počet sanací. 

Ostatní maxima korespondují s bývalými vojenskými újezdy a místy pobytu české  

i sovětské armády. 
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Obrázek č. 3: Sanační zásahy v ČR v roce 2008- ukončení sanací a postsanační monitoring 

  

Z výše uvedené mapky jsou patrná maxima v okresech při hranicích s Německem, 

kde byla v minulosti sanována řada lokalit v rámci přílivu investiční výstavby. Totéţ platí 

pro širší okolí Prahy a vlastní hlavní město. 

 

7.2. Sanační zásahy v EU 
 

V letech 1998- 2009 bylo hlášeno celkem 339 průmyslových havárií v EU v rámci 

systému MARS (hlavní systém hlášení nehod, který poskytuje veškeré informace  

o haváriích v EU od roku 1980). Během uvedeného období si průmyslové havárie vyţádaly 

169 ţivotů a škody činily okolo 3,7 mld. EUR [36]. Z celkového počtu nahlášených nehod, 

mělo pouze 17 případů závaţný dopad na ţivotní prostředí. Většinou se jednalo o lokální 

znečištění, které nemělo příliš velký vliv na své okolí. Tyto případy jsou uvedeny 

v následující tabulce významných havárií v EU. 
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Tabulka č. 18: Významné průmyslové havárie v EU v letech 1998- 2007 [36] 

 

 

Velké nebezpečí z průmyslové výroby hrozí také při úniku nebezpečných látek do 

ţivotního prostředí z odkalovacích nádrţí. Příkladem můţe být havárie z roku 1998, kdy 

došlo k protrţení odkaliště u města Aznacollar ve Španělsku. Uniklo 5 milionů m
3
 

toxických kalů a bylo znečištěno přes 40 km dlouhé povodí řeky. Tato havárie se také 

negativně podepsala zasaţením 4500 ha blízké přírodní rezervace. Celkové náklady činily 

377 milionů EUR. Mezi další lokality, kde došlo k podobným velkým haváriím na 

odkalovacích nádrţích, můţeme zařadit Baia Mare (Rumunsko, 2000), Aude (Francie, 

2004) a Borsa (Rumunsko, 2005) [36]. 
 

Jednou z velmi váţných havárií v posledních letech byla v říjnu roku 2010 u města 

Ajka v Maďarsku, kde se protrhla odkalovací nádrţe ze závodu na výrobu hliníku. Přes 

800 000 m
3
 kalů s obsahem alkalických kovů, 300 tun sloučenin chromu, 500 kg rtuti a  

Datum místo popis nehody dopady nehody 

24. 9. 1998 Bergkamen, 

Německo 

výbuch přepravního kontejneru 

pro organokovové sloučeniny 

škody víc neţ 1,8 mil. EUR 

24. 10. 1998 Porto, Portugalsko únik surové ropy škody 20 mil. EUR, znečištění 

vod 

23. 11. 1998 Thessaloniki, Řecko rozlití benzínu během vykládky  

2. 4. 1999 Bellmullet, Irsko poţár výrobny pryţe 700 lidí evakuováno kvůli 

toxickým výparům 

9. 6. 1999 Aetsa, Finsko výbuch reaktoru při výrobě 

chemických látek 

škody více neţ 2,8 mil. EUR 

8. 9. 2000 Gällivare, Švédsko havárie na odkališti  

8. 12. 2000 Haguenau, Francie poţár v továrně na lepidla  

a pryskyřice 

škody vyšší neţ 15 mil. EUR 

21. 6. 2000 Neratovice, Česká 

republika 

únik toxických kapalin  

21. 5. 2001 Ludwigshafen, 

Německo 

výbuch v chemické továrně  

21. 9. 2001 Toulouse, Francie výbuch umělých hnojiv 30 obětí, 10 000 lidí zraněno, 

škody okolo 2,5 mld. EUR 

3. 6. 2002 Erkner, Německo uvolnění toxických látek 

z chemického reaktoru 

 

14. 8. 2003 Puertollano, 

Španělsko 

výbuch a poţár ve skladovací 

nádrţi 

 

8. 9. 2004 Ancona, Itálie výbuch a poţár ve skladovacím 

zařízení během nákladky 

škody okolo 6,5 mil. EUR, 

vynaloţeno 56 mil. EUR na 

obnovu 

25. 10. 2005 Kallo, Belgie váţný únik látek ze skladovací 

nádrţe 

kontaminace půdy 

11. 12. 2005 Buncefield, Velká 

Británie 

výbuch a poţár v tankovišti škody okolo 1 mld. EUR, 

ekologické škody 

30. 4. 2006 Priolo Gargallo, 

Itálie 

únik látek z potrubí, následný 

výbuch a poţár 

vynaloţeno 28 mil. EUR na 

obnovu, poškozeny silniční  

a ţelezniční komunikace 

31. 10. 2007 Coryton, Velká 

Británie 

poţár v rafinérii náklady na opravu okolo 15 

mil. EUR, provoz na tři 

měsíce uzavřen 
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50 tun sloučenin arsenu zaplavilo oblast s rozlohou 1017 ha. Byly zasaţeny tři vesnice 

s celkovým počtem 7000 obyvatel. Škody se vyšplhaly zhruba na 70 milionů EUR a uniklé 

kaly musely být neutralizovány pouţitím 15 000 tun sádrovce [37]. Důvod protrţení 

nádrţe je stále v šetření, pravděpodobně vinu nese nedostatečné provádění kontrol  

a podcenění hrozby protrţení odkalovací nádrţe. 
 

Všechny tyto incidenty vyvolaly diskusi nad zpřísněním legislativy EU. Na základě 

těchto zásahů byla aktualizována směrnice EU 2006/21/ ES o nakládání s těţebními 

odpady ve smyslu prevence a předcházení závaţných havárií [38]. 

 

8. Závěr 
 

Touto bakalářskou prací jsem chtěl popsat význam sanačních technologií při 

dekontaminaci podzemních vod a horninového prostředí. Ve své práci jsem popsal 

jednotlivé sanační technologie rozdělené podle místa zasaţení a typu pouţité metody a na 

základě získaných dat jsem u vybraných technologií sestavil grafy závislosti cen na délce 

trvání prováděné sanační technologie. Z výsledků vyplývá, ţe fyzikálně- chemické 

metody, které bývají navrhovány pro rychlou dekontaminaci zasaţeného území, jsou oproti 

biologickým či kombinovaným technologiím drahé. U přirozených atenuací nebo 

některých biologických metod spočívá dekontaminace pouze v monitoringu dané lokality, 

popřípadě aplikaci aditiv pro navození reduktivních podmínek pro mikrobiální degradaci. 
 

Vhodný výběr sanačních technologií závisí především na místu prováděné sanace, 

především na daných geologických, hydrogeologických a geochemických podmínkách. 

Výběr je také dán odlišností polutantů nebo jejich směsí nebo limitech na odstranění 

kontaminace. Proto jsou jakékoliv sanační práce spojené s důkladným monitoringem  

a průzkumem znečištěné lokality, aby byl zajištěn výběr technologie, která je 

nejefektivnější, nejlevnější a nejšetrnější pro ţivotní prostředí. 
 

Z tohoto důvodu uvádím ve své práci celý postup sanační strategie na vybrané 

lokalitě v okolí obce Olšany u Prostějova, jelikoţ jde o lokalitu se stále neukončenou 

sanací. Uvádím zde postup sanační firmy při dekontaminaci daného území a aspekty, které 

vedly k výběru daných sanačních technologií. Velice rád bych na tuto práci navázal  

a rozvedl ji ve své diplomové práci, pokud by to bylo moţné. 
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