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Anotace 

Předmětem diplomové práce „EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ INOVATIVNÍCH 

SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“ je vyhodnocení vhodnosti navržené inovativní sanační 

technologie v porovnání s tradiční dekontaminační metodou aplikovanou na reálné lokalitě. V 

první části – teoretické - jsou rozebrány základy z oblasti ochrany životního prostředí a popis 

vybraných inovativních sanačních technologií. Ve druhé části práce je popis vybrané 

příkladové lokality, na které byly provedeny vlastní rozpočty navrhovaných 

dekontaminačních metod. Ve třetí části práce jsou shrnuty poznatky z první a druhé části 

diplomové práce a je zde provedeno vyhodnocení navržených metod. Součástí třetí části práce 

je také závěr. 

 

Klíčová slova: Inovativní technologie, sanace, ekologické škody, nanoželezo, dekontaminace, 

biodegradace 

 

Summary 

The subject matter of diploma thesis „EVALUATING ECONOMIES OF 

INNOVATIVE REDEVELOPMENT TECHNOLOGIES“ is an analysis of  suitability 

proposed  innovative remediation technology compared with standard decontamination 

method  aplied on real locality. The first part (theoretical) analyzing basis from environmental 

protection area and consist also description of selected remediation technologies. In the 

second part of diploma thesis is description of selected sample locality, on which was aplied 

calculations of proposed decontamination methods. In the third part is summarized facts from 

first and second parts of diploma thesis and consist evaluation of proposed methods. Third 

part contain also conclusion. 

 

Keywords: Innovative technology, remediation, environmental damages, nanoiron, 

decontamination, biodegradation 
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Al hliník 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

AV ČR Akademie věd České republiky 

BHC Benzenhexachlorid 

Bm běžný metr 

BTEX Benzen-toluen-ethylleenzen-xylen  (označení skupiny cyklických uhlovodíků) 

ClU Chlorovaný uhlovodík 

ČR Česká republika 

DCE dichloretylen 

DDD Dichlordifenyldichlorethan 

DDE Dichlordifenyldichlorethylen 

DDT Dichlorodifenyltrichloroetan 

EU Evropská unie 

EUR Euro 

Fe železo 

GMO geneticky modifikované organismy 

ISBN International Standard Book Number (mezinárodní standardní číslo knihy) 

Ks kus 

např. například 

nZVI nanočástice elementárního železa 

obr. obrázek 

odb. odborné 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

 (organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

OEREŠ Odbor environmentálních rizik a ekologických škod 

p.t. pod terénem 

PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky  

PCB polychlorované bifenyly 

PCE tetrachloretylen 

pH potential of hydrogen (potenciál vodíku) 



POPs perzistentní organické látky 

příp. případně 

r. rok 

RD rodinný dům 

TCE trichloretylen 

Tř. třída 

tzn. to znamená 

tzv. tak zvaný 

UNEP United Nations Environment Programme  

 (program OSN pro životní prostředí) 

ÚP územní plán 

US EPA United States Environmental Protection Agency 

 (Agentura ochrany životního prostředí Spojených Států) 

USA United States of America (Spojené státy americké) 

UV Ultra violet  (ultrafialové) 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

všeob. všeobecné 

WWW World Wide Web (celosvětová síť) 

ZPA Závody průmyslové automatizace 

 

metrické značky: 

µg/l mikrogram na litr 

kg kilogram 

km kilometr 

km
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kilometr čtvereční
 

 

l.s
-1 

litrů za sekundu 

m metr 

m/s metr za sekundu 

m
2
 metr čtvereční 

mm milimetr 

nm nanometr 
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1  Úvod 

Ochrana životního prostředí a náprava ekologických škod způsobených v historicky ne 

tak dávné minulosti, je jedním z důležitých témat naší současnosti. Jedná se o téma poslední 

dobou velmi medializované a to jak z hlediska vlastní ochrany životního prostředí, tak 

z hlediska ekonomického. Mezi důvody, které vedly k medializaci této situace je, možné 

zařadit mimo jiné předpokládaný obrovský rozsah nutných nákladů na odstranění starých 

ekologických zátěží. Vždyť státní zakázka na odstranění starých ekologických zátěží vypsaná 

v roce 2008 ministerstvem financí, měla být největší veřejnou zakázkou v historii samostatné 

České republiky. Tato zakázka byla 19.října v roce 2011 vládou České republiky zrušena ve 

stádiu výběrového řízení vzhledem ke komplikacím, které od samého počátku výběrové řízení 

na generálního dodavatele této zakázky doprovázely. Nadále tak zůstává velké množství 

dlouhodobě neřešených ekologických zátěží, které by bylo třeba začít co nejdříve odstraňovat. 

Bohužel jakýkoliv rychlejší postup v sanaci těchto zátěží se díky výše popsanému stavu jeví 

jako nereálný.  

Na základě skutečností uvedených v předchozím odstavci je třeba hledat nové 

efektivnější a ekonomicky výhodnější metody sanací jednotlivých ekologických zátěží. Díky 

využití těchto moderních technologií lze v některých případech alespoň částečně eliminovat 

prodlení a následné škody, ke kterým již došlo v důsledku tohoto dlouhodobě neřešeného 

stavu. Diplomová práce je zaměřena na inovativní sanační technologie a jejich nasazením při 

likvidaci ekologických škod. Použití těchto technologií má většinou významný vliv na 

celkový průběh i cenu sanačních prací. Zeminy, tedy nesaturovaná zóna nad hladinou 

podzemní vody, se dají obecně sanovat buď odtěžbou, tedy klasickou metodou a následnou 

likvidací na skládce nebezpečných odpadů či ve spalovně, nebo je možné je promývat, 

například metodou „soil flushing“ pomocí systému horizontálních drénů nebo vrtů. 

Inovativních technologií používaných při sanacích ekologických zátěží je celá řada a jsou již 

poměrně přehledně popsané a zároveň klasifikované. 

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na odborné publikace z oblasti ochrany 

životního prostředí s důrazem na řešení ekologických zátěží a dále na odborné články 

a internetové zdroje, které pojednávají o tomto fenoménu současné doby. Množství 

moderních technologií, které se v této oblasti využívají, je značné a není možné je všechny 

zahrnout do rámce této práce. Vzhledem k tomu je práce zaměřena především na trendy 
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v oblasti nasazování inovativních sanačních technologií s přihlédnutím ke konkrétní zakázce, 

která bude zpracována a analyzována z ekonomického hlediska.   

Ve druhé, praktické části práce bude proveden ekonomický rozbor reálného nasazení 

inovativní dekontaminační technologie odstranění ekologické zátěže ve srovnání s  řešením 

klasickým způsobem. Výsledkem tohoto ekonomického rozboru by měl být návrh postupu 

řešení tohoto znečištění. Samozřejmě se jedná pouze jedno z mnoha hledisek, které bude mít 

vliv na rozhodnutí kterou metodu odstranění ekologické zátěže zvolit. Nicméně vzhledem 

k současné situaci se v případě ekonomického hlediska jedná o hledisko poměrně významné 

váhy. Nejprve bude provedeno seznámení s konkrétní lokalitou, která byla na základě 

průzkumu vyhodnocena jako kontaminovaná. Jedná se o sanaci staré ekologické zátěže 

v bývalém průmyslovém areálu. Na základě informací o typu znečištění získaných 

geologickým průzkumem v dané lokalitě, byl navržen vybranou dodavatelskou firmou postup 

sanačních prací. Na základě tohoto návrhu bude vypracován ekonomický rozbor reálného 

nasazení inovativní dekontaminační technologie odstranění ekologické zátěže ve srovnání 

s řešením klasickým způsobem. Závěrem této ekonomické analýzy bude doporučení 

vztahující se k postupu navrženému dodavatelskou firmou. 
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2   Popis inovativních sanačních metod pro zeminy 

a podzemní vody 

 Tato část diplomové práce je zaměřena na popis znečišťujících látek a rizik pro životní 

prostředí, které tyto látky v případě úniku představují. Dále jsou zde informativně popsány 

dekontaminační metody se zvláštním zřetelem na aplikaci inovativních sanačních technologií. 

Vzhledem k cíli diplomové práce je zde proveden detailnější popis dvou inovativních metod, 

z nichž jedna bude vybrána pro porovnání s klasickou dekontaminační metodou. 

2.1  Rizika pro životní prostředí 

Rizika, která jsou specifikovaná pro životní prostředí, tedy environmentální rizika jsou 

zabezpečována odborem environmentálních rizik a ekologických škod (OEREŠ). Tato 

environmentální rizika spadají do oblasti chemických látek, průmyslových havárií vysoké 

závažnosti, které jsou s nimi spojeny a dále v oblasti nakládání s geneticky modifikovanými 

organismy (GMO). Příklad znečištění ropnými látkami je dokumentován na obrázku 1. 

OEREŠ je pověřen vytvářením celostátní koncepce prevence škod v těchto oblastech, dále 

vytváří systémy hodnocení těchto rizik a navrhuje indikátory sledování těchto rizik a také 

zajišťuje výkon specializované státní správy, která vyplývá z příslušných zákonů.  

Obrázek 1: Příklad znečištění ropnými látkami 

Zdroj: [18] 



Dita Kubrichtová: Ekonomické vyhodnocení inovativních sanačních technologií 

 

2012  4 

 

OEREŠ zabezpečuje rovněž v oblastech své působnosti aktivity, které vyplývají z 

členství v mezinárodních ekologických organizacích (například UNEP, OECD - chemický 

program a pracovní skupiny pro prevenci průmyslových havárií, biotechnologie 

a nanomateriály) a z ratifikovaných mezinárodních úmluv (Rotterdamská úmluva, Helsinská 

úmluva o přeshraničních účincích průmyslových havárií, Cartagenský protokol o biologické 

bezpečnosti, Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech). Ministerstvo 

životního prostředí průběžně řeší staré ekologické zátěže a kontaminovaná místa v České 

republice ve spolupráci s dalšími resorty. Každý rok tak jsou realizovány průzkumné práce 

a nápravná opatření na velkém množství lokalit. Gestorem pro danou oblast je odbor 

environmentálních rizik a ekologických škod (OEREŠ). [15]  

2.2 Popis znečišťujících látek a jejich vliv na životní prostředí 

Znečištění území vzniká únikem rozličných znečišťujících látek do prostředí, a to 

obyčejně v závislosti na charakteru činnosti v dané oblasti. Jednotlivé znečišťující látky mají 

svoje charakteristické vlastnosti a jejich negativní působení na životní prostředí člověka je 

různé. Podle způsobu rozkladu se tyto látky dělí na biologicky rozložitelné a biologicky 

nerozložitelné. 

Obrázek 2: Fytoremediace 

Zdroj: [13] 
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Živé organismy, hlavně mikroorganismy a rostliny, jsou schopné rozložit biologicky 

rozložitelné znečišťující látky tak, že tato látka je pro ně zdrojem živin a energie. Schematické 

znázornění procesu fytoremediace je na obr. 2. Z výše uvedeného důvodu mají biologicky 

rozložitelné látky dočasný vliv na životní prostředí. Živé organismy, které jsou přirozeně 

přítomné v prostředí, jsou schopné neutralizovat jejich škodlivé účinky a rozložit je na 

neškodné sloučeniny. Tyto procesy jsou součástí tzv. přirozené atenuace, která je ve většině 

případů založená na biodegradaci látek. Vedle této skutečnosti přirozeně se vyskytující 

organismy představují zdroj, ze kterého je možné izolovat ty jedince a společenstva, které 

disponují schopností rozkládat znečišťující látky na netoxické produkty, a využívat jich 

v rámci biotechnologií na technologickou ochranu a nápravu životního prostředí. Je třeba 

upozornit na to, že biologicky rozložitelná látka se stává nebezpečnou, když se dostane do 

životního prostředí v takovém množství, že svojí přítomností inhibuje metabolicko-

fyziologické aktivity mikroorganismů a rostlin, které jsou schopné transformovat tyto 

znečišťující látky v určitých koncentračních limitech. Dochází tak k překročení přirozené 

kapacity prostředí, přirozená atenuace již nemůže probíhat a nastává situace, kdy se v rámci 

sanačního zákroku přechází nejčastěji k aplikaci fyzikálně-chemickým dekontaminačním 

technologiím. Velmi progresivní jsou proto sanační zákroky využívající kombinace obou 

přístupů, tedy biologického a abiotického. Klíčovou roli při posuzování závažnosti znečištění 

životního prostředí sehrává charakter látky, množství a způsob alokace v prostředí (plošná, 

difuzní nebo bodová). Příklad abiotického řešení sanace je uveden na obrázku 3. 

Obrázek 3: Biodegradace in-situ staré zátěže, Krompachy 

Zdroj: [14] 
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Biologicky nerozložitelné znečišťující látky nejsou pro mikroorganismy a rostliny 

zdrojem živin a energie. Akumulují se v tukových tkáních vyšších organismů, jde o nežádoucí 

akumulaci působící na živý organismus v mnoha případech toxicky. Z uvedeného vyplývá, že 

živé organismy nejsou schopné tyto látky rozložit a proto tyto látky dlouhodobě přetrvávají 

v životním prostředí, jsou perzistentní. [3]      

Nebezpečné znečišťující látky nejvíc rozšířené v životním prostředí je možné dále 

rozčlenit podle chemické povahy na anorganické látky (např. kovy, kyanidy a radionuklidy) 

a organické látky (uhlovodíky). Dalším z možných členění je členění na látky příbuzné 

chemické struktury (tab. 1), respektive látky příbuzných vlastností (tab. 2), anebo rozdělení 

z hlediska technologického řešení (tab. 3).  

Tabulka 1: Rozdělení organických látek na základě příbuzné chemické struktury 

Chemická struktura Příklad látky 

Alifatické halogenové 

uhlovodíky  

vinylchlorid, dichloretan, 

trichloretan, tetrachloreten atd. 

Aromatické uhlovodíky 

 

Monocyklické nehalogenové uhlovodíky benzen, toluen, xylen atp. 

Monocyklické halogenové uhlovodíky např. chlorbenzeny, chlorfenoly 

Polycyklické nehalogenové 

uhlovodíky  

PAU např. antracen, naftalen, 

pyren atp 

Sirné deriváty uhlovodíků 
 

sulfonové kyseliny – tenzidy 

Vlastní zpracování dle [3]  

 

Tabulka 2: Rozdělení organických látek na základě příbuzných vlastností 

Vlastnost látek Příklad látky 

Směsové nehalogenové uhlovodíky ropné látky 

 

Perzistentní organické látky POPs 

pesticidy – DDD, DDT atd. 

polychlorované bifenyly - PCB, 

dibenzofurany atd. 

Vlastní zpracování dle [3]  
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 Pro účely kategorizace perzistentních organických látek slouží dokument 

„Stockholmská úmluva“ z roku 2001, který se látkami POPs zabývá. 

Tabulka 3: Rozdělení organických látek z hlediska technologického řešení 

Technologické řešení, s cílem 

eliminovat znečišťující látky 

v životním prostředí 

Příklad látky 

Anorganické látky 

 

Kovy 

zejména arzen (As), barium (Ba), beryllium (Be), kadmium (Cd), 

kobalt (Co), chrom (Cr), měď (Cu), rtuť (Hg), molybden (Mo), nikl 

(Ni), olovo (Pb), antimon (Sb), zinek (Zn), cín (Sn), vanad (V), bór 

(B) 

Jiné 

anorganické 

látky 

kyanidy, flór (F), brom (Br), dusičnany (NO
3-

), chloridy (Cl
-
) 

Radionuklidy 
 

americium (
241

Am), jód (
129, 131

I), ruthenium (
103, 106

Ru), barium (
140

Ba), 

krypton (
85

Kr), stříbro (
110

Ag), uhlík (
14

C), molybden (
99

Mo), 

stroncium (
89, 90

Sr), plutonium (
238, 239, 241

Pu), kobalt (
60

Co), radium (
224, 

226
Ra) a další. 

Výbušniny 
 

TNT (2,4,6-trinitrotoluen), RDX (cyklo-1,3,5-trimetylen-2,4,6-

trinitramin), TNB (trinitrobenzeny), tetryl (N-metyl-N,2,4,6-

tetranitrobenzenamin), DNB (dinitrobenzeny), DNT (dinitrotoluen), 

nitroglycerin, nitroceluoza, HMX (1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-

tetraazocyklooktan), AP (amonium perchlorát), nitroaromáty. 

Nehalogenové těkavé 

organické látky (mimo 

pohonné látky a 

BTEX): 

 

aceton, etylacetát, cyklohexanon, metanol, etanol, etyléter, styren, 

vinylacetát a další 

Nehalogenové 

polotěkavé organické 

látky 
 

benzidin, benzoantracen, fluoren, benzopyren, naftalen, pyren, 

acenaften, etion atd. 

Halogenové polotěkavé 

organické látky  

1,2,3-trichlorbenzen, hexachlorbenzen, 1,2-dichlorbenzen,1,3-

dichlorbenzen, pentachlorbenzen, pentachlorfenol, chlorbenzen, BHC 

beta až gama, pesticidy (DDT, BHC, DDD, DDE …) a další 

Paliva (ropné látky) 
 

1,2,3,4-tetrametylbenzen, 2benzofluoranten, n-dekan, n-dodekan, 

1,2,4-trimetylbenzen, krezoly, fenantren, izobutan, fenol, izopentan, 

propan, antracen, metylnaftalen, pyridin, naftalen a další. 

Vlastní zpracování dle [3]  

 

Ve vztahu k sanacím environmentálních zátěží je potřebné poznat škodlivé účinky 

a vlastnosti znečišťujících látek z hlediska jejich chování ve vodě, při styku s atmosférou 

a v horninovém prostředí. Mezi nejdůležitější vlastnosti znečišťujících látek patří skupenství 

a schopnost tvorby fázových rozhraní, rozpustnost, těkavost, adsorpce a absorpce, oxidačně-

redukční vlastnosti, možnost biotransformace a biodegradace.  
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2.3  Obecný přehled sanačních metod 

Inovativní sanační technologie jsou založené na odlišných postupech, které se začaly 

vyvíjet ve světě koncem 80.let minulého století. Jejich využívání se postupně rozšířilo 

v 90.letech minulého století především v USA a západní Evropě. Inovativní sanační 

technologii lze definovat například jako alternativní sanační technologii, která byla provozně 

aplikovaná pouze omezeně, a není k dispozici dostatek informací o její účinnosti a nákladech 

na její realizaci. Přínosem inovativní technologie by po jejím uvedení do praxe měly být nižší 

finanční náklady spojené se sanací a zlepšená efektivita. Inovativní technologie musí být 

současně uskutečnitelnou alternativou sanace znečištěného horninového prostředí/pevných 

materiálů, vody anebo plynů. Ve srovnání se standardně využívanými technologiemi by 

inovativní technologie měly sanaci urychlovat a zvyšovat její účinnost. [4] 

Ve smyslu uvedené definice je možné předpokládat, že časem se z inovativních 

technologií po ověření jejich účinnosti a uskutečnitelnosti v reálných podmínkách mohou stát 

standardní (konvenční) sanační technologie. V praxi je proto v některých případech 

problematické definovat, které technologie se ještě považují za inovativní, respektive které je 

už možné zařadit mezi standardně rozšířené a používané.  

Hlavní výhodou inovativních metod je především jejich vyšší účinnost a menší časová 

náročnost sanace. Důležitá je především jejich doplňková funkce ke klasickým sanačním 

postupům, při kterých se inovativní sanační postupy používají například na dočišťování 

horninového prostředí anebo intenzifikaci sanace. 

Problémem inovativních technologií je v prvotním stádiu jejich vývoje především nižší 

praktické odzkoušení spojené s vysokou mírou nejistoty. Při některých metodách může být 

problémem také větší finanční náročnost – provozní, případně investiční náklady. V mnoha 

případech je třeba realizovat laboratorní poloprovozní zkoušky s cílem upřesnění 

technologického postupu přímo ve vztahu ke konkrétní lokalitě. 

Inovativní technologie, stejně tak jako konvenční sanační technologie, mohou být 

založené na několika základních principech a procesech. Jde o chemické procesy, fyzikálně-

chemické procesy (srážení, koagulace, absorpce, adsorpce včetně iontové výměny, 

membránové procesy atd.) a biologické procesy (biologická činnost mikroorganismů). 
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Technologie založené na chemických procesech, oxidace a redukce, je možné 

z hlediska způsobu odstranění znečišťující látky rozdělit na dvě skupiny: 

 Oxidační procesy – na odstraňování znečišťujících látek se používají silná 

oxidační činidla. Inovativním prvkem při využití těchto technologií je testování 

a aplikace nových oxidačních činidel. 

 Redukční procesy - na odstraňování znečišťujících látek se používají silná 

redukční činidla, která nejčastěji představují siřičitan případně hydrogensiřičitan 

sodný, nanoželezo, ditioničitan, oxid siřičitý a alkalické kovy. Inovativním 

prvkem při využití těchto technologií je testování a aplikace nových redukčních 

činidel.  

Technologie založené na fyzikálně-chemických procesech zahrnují celou řadu postupů. 

Míra jejich použití se značně liší především vzhledem k různé technické a ekonomické 

náročnosti. Při srážecích procesech se využívá tvorba málo rozpustných sloučenin 

odstraňovaného kovu nebo kovů, hlavně ale hydroxidů, uhličitanů, hydrogenuhličitanů, 

fosforečnanů a sulfidů. Vedle srážení ovlivňuje výslednou koncentraci kovů v upravené vodě 

a adsorpce na hydratovaných oxidech. Nejčastěji používané látky na srážení jsou vápno, 

hydroxid sodný (železnatý), uhličitan sodný a sulfid sodný (vápenatý nebo železnatý). 

Koagulační procesy jsou založené na hydrolýze koagulantů na bázi Fe a Al. Nejčastěji se 

využívají na odstraňování těžkých kovů. Významný vliv na účinnost procesu má typ 

koagulantu, hodnota pH a počáteční koncentrace znečišťující látky ve vodě. Adsorpční 

a desorpční procesy představují procesy založené na prostupu hmoty, patřící do skupiny 

difúzních procesů. Jde o děje probíhající na mezifázovém rozhraní, tj. na místě vzájemného 

styku dvou fází. Procesy iontové výměny jsou reverzibilní reakce, při kterých se ion 

s elektrickým nábojem obsáhnutým v odpovídajícím médiu (kapalině) vymění za podobně 

nabitý ion aktivovaného iontoměniče. Při sanaci vod se mohou použít přírodní iontoměniče 

(zeolity a jílové minerály) nebo uměle vyrobené iontoměniče ve formě organických 

polymerů. K dalším fyzikálně-chemickým procesům můžeme přiřadit například aplikaci 

povrchově aktivních látek, aplikaci páry a jiné. Inovativním prvkem při využití těchto 

technologií může být testování a aplikace nových látek používaných na srážení, nových 

koagulantů, nových typů iontoměničů atd. [3] 
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Obrázek 4: Bioremediace – aplikace mikroorganismů 

Zdroj: [12] 

 

Biologické procesy jsou založené na degradaci, případně fixaci organických látek. 

Degradaci reprezentují například přímá aerobní oxidace, aerobní kometabolismus, anaerobní 

oxidace, přímá anaerobní redukce, kometabolická anaerobní redukce a abiotická 

transformace. Využívá se degradační nebo transformační aktivita přirozených nebo vnesených 

mikroorganismů (obrázek 4). Jednotlivé biologické procesy jsou vzájemně provázané a jejich 

míra přímo závisí na podmínkách prostředí, množství substrátu, stopových prvků atd. Do této 

kategorie se řadí také celá řada inovativních modifikací biologických procesů, kterými jsou 

například nepřímá redukce kovů bakteriemi redukujícími síran, biosorpce, bioimobilizace, 

bioaerace, bioredukce a další. 

K dalším, stále se vyvíjecím inovativním procesům patří také elektoforéza, technologie 

využívající k degradaci organických látek UV záření (fotolytická oxidace, destrukce) a jiné. 

Za inovativní přístup k sanacím se považuje také využívání tzv. kombinovaných sanačních 

systémů. Když se do komplexního (integrovaného) sanačního systému zařadí také inovativní 

technologie, je možné celý sanační integrovaný systém považovat za inovativní. [3]   
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2.4  Popis vybraných inovativních sanačních technologií 

Výběr detailnějšího popisu inovativních sanačních technologií se řídil především 

s ohledem na možnou aplikaci metody v praktické části práce, tedy především s ohledem na 

ekonomický dopad na celkovou cenu zakázky. Na základě dále uvedených údajů 

vycházejících z hydrogeologického průzkumu na dané lokalitě a z požadavků zadavatele bude 

vybrána vhodnější metoda.   

2.4.1  Biologické metody 

Při biologickém čištění horninového prostředí a pevných materiálů se využívá 

genetická diverzita a metabolická mnohostrannost mikroorganismů na transformaci 

kontaminantů na méně škodlivé nebo neškodné produkty, které se následně integrují do 

přirozených biochemických cyklů. Pochopení ekologie, fyziologie a evoluce degradujících 

zemin a kalů. V současné době jsou známé tři základní možnosti zvyšování intenzity 

degradace kontaminantů mikroorganismy. První z nich je biostimulace přirozené půdní 

mikroflóry optimalizací podmínek prostředí přidáním živin nutných pro přežití, vývoj 

a expresi degradační schopnosti mikroorganismů. Nejčastěji se jedná o přídavek dusíku 

a fosforu. Druhou možností je bioaugmentace. Jejím cílem je posílení rozkladného potenciálu 

prostředí inokulací vhodné kultury degradujících mikroorganismů. Třetí možností je úprava 

molekuly kontaminantu tak, aby se zvýšila jeho biopřístupnost a snížila se jeho odolnost proti 

mikrobiálnímu útoku. Toho lze dosáhnout fyzikálně-chemickými postupy, například 

chemickou oxidací. Biologické technologie na dekontaminaci složek životního prostředí jsou 

založené na využívání schopností mikroorganismů spotřebovávat kontaminující látky jako 

zdroje uhlíku na získání energie pro životní funkce anebo na jejich transformaci na jiné 

sloučeniny v přítomnosti kosubstrátu. 

 Biologické rozkladné procesy jsou v živých organismech katalyzované jednotlivými 

enzymy anebo jejich komplexy. Enzymy hrají ve všech degradačních procesech významnou 

roli. Specifičnost enzymů a jejich vlastnosti však degradaci často omezují anebo zastavují na 

polovině cesty. Kontaminant se jen částečně pozmění a nadále přetrvává v prostředí ve více či 

méně změněné formě, často s vyšší toxicitou a mobilitou než původní znečišťující látka. Proto 

je při aplikaci biologického postupu nevyhnutelné co nejlépe poznat schopnosti autochtonních 

- přirozených a alochtonních - uměle zanesených společenství mikroorganismů. [11]  
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Mezi mikroorganismy, které hrají klíčovou roli při rozkladu kontaminantů 

jednotlivých složek životního prostředí, patří především bakterie, aktinomycety a houby. 

Slibným přístupem při dekontaminaci půd, sedimentů a vod je degradace kontaminantů 

kombinovaným účinkem anaerobních a aerobních mikroorganismů. Anaerobní společenstva 

jsou schopná po dlouhém čase působení částečně dehalogenovat vysoce chlorované 

kongenery bez ztráty aromatičnosti, zatím co některé aerobní bakterie jsou schopné oxidačně 

atakovat a následně štěpit aromatická jádra nízko chlorovaných aromatů. Úspěch uvedených 

postupů závisí na mnoha podmínkách. Mikrobiologická charakteristika půdy nebo podzemní 

vody, musí při výběru sanačního postupu přinést odpovědi na několik základních otázek:  

 Jsou vůbec přítomné životaschopné organismy? 

 Jsou mikroorganismy, za podmínek existujících v dané lokalitě, schopné uskutečnit 

biodegradaci a je jejich mikrobiální aktivita indukovatelná? 

 Pokud jsou degradující mikroorganismy přítomné, jaký je jejich počet? 

 Pokud je kontaminace způsobená směsí znečišťujících látek, které z nich se budou 

rozkládat přednostně? 

Pro úspěšnou aplikaci biotechnologických metod při sanaci a zneškodňování 

ekologických zátěží je nutným předpokladem znalost vlastností mikrobiálních populací, jejich 

schopnost účastnit se na rozkladu nežádoucích látek v daném prostředí a zjištění podmínek 

potřebných na optimalizaci jejich činnosti. Až na základě posouzení těchto vlastností je 

možné rozhodnout, zda na účinnou biodegradaci postačí optimalizace podmínek, nebo zda 

bude nutné použít alochtonní organismy a zda je vůbec možné použít biologický postup. Na 

mikrobiální hodnocení autochtonních populací a posouzení jejich biodegradačních schopností 

existuje velká škála metod. Žádná z nich však není univerzální a tudíž je nutné věnovat 

výběru metody velkou pozornost. 

Mezi další používané biologické sanační procesy patří biosorbce, proces ve kterém 

mikroorganismy pasívně, tedy bez požadavků na energii, odstraňují kovy, metaloidy 

a radionuklidy. Biomasu (bakterie, vláknité houby, kvasinky, řasy), kterou je možné odstranit 

kovy, mohou často tvořit neživé preparáty. Proces biosorbce je velmi rychlý a poměrně 

účinný. [11] 
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Bioakumulace je proces spojený s životaschopností a metabolickou aktivitou 

mikroorganismů. Na rozdíl od výše uvedené biosorbce vyžaduje dodání energie. 

Redukci kovů uskutečňuje celá řada mikroorganismů. Vede ke změně toxicity kovu, 

rozpustnosti a mobility. O využití těchto reduktivních reakcí v biosanačních technologiích se 

hovoří především v souvislosti se zdravotním rizikem přítomného kovu. Tyto redukční 

technologie jsou obecně založené na oxidaci, precipitaci a metylaci kovů.  

Mezi významné sanační technologie náleží fytosanace, při které se využívají vlastnosti 

rozličných typů rostlin pro odstraňování organických i anorganických znečišťujících látek 

z kontaminované zeminy, vody nebo atmosféry. Rozvoj fytosanačních metod byl reakcí na 

požadavek nahradit tradiční sanační metody (odstraňování znečištěné půdy a její uskladnění 

v odpadových kontejnerech, dekontaminace pomocí tepelného rozkladu, floatace apod.) 

efektivními a zároveň finančně méně náročnými metodami.[9] Rozdělení fytosanačních 

metod je uvedené v tabulce 4. 

Tabulka 4: Rozdělení fytosanačních metod 

Metoda Mechanismus Prostředí 

Rizofiltrace Příjem kovů kořeny rostlin  Povrchová voda se vhání do kanálů 

Fytotransformace Příjem organických látek rostlinou a jejich 

degradace 
Povrchová voda, podzemní voda 

Asistovaná 

biosanace 

Mikrobiální příjem, resp. degradace toxických 

látek v rizosféře, podpořená přítomností vyšších 

rostlin 

Horninové prostředí, voda v 

rizosféře 

Fytoextrakce Příjem a akumulace kovů v rostlinných pletivech 

s následným odstraněním rostliny 
Horninové prostředí 

Fytostabilizace Výměšky kořenů způsobující srážení kovů a tím 

snižují jejich biodostupnost 

Horninové prostředí, podzemní 

voda, báňské skládky 

Fytovolatilizace Evapotranspirace Se, Hg a plynných organických 

látek 
Horninové prostředí, podzemní voda 

Odstraňování 

organických látek z 

ovzduší 

Příjem plynných organických látek listy vzduch 

Vegetativní kryt Zabránění vyplavování škodlivin ze znečištěných 

míst evapotranspirací dešťové vody 
Horninové prostředí 

Vlastní zpracování dle [ 9]  
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Na průběh fytosanačních procesů má vliv hlavně dobrá biologická přístupnost 

kontaminantůl, velikost a hloubka kořenového systému rostliny. Rostliny mohou odstraňovat 

chemikálie z hloubky nepřesahující délku jejich kořenů. Stromové kořeny rostou do větší 

hloubky než kořeny nižších rostlin. Všeobecně je ale fytosanace účinná maximálně do 

hloubky 5 m. [11]  

Úspěšné použití fytosanačních technologií je dlouhodobý proces a čas čištění závisí na 

mnoha přírodních faktorech a charakteru kontaminace. S ohledem na vegetační období rostlin 

tato metoda pro úspěšnou aplikaci vyžaduje několik roků až desetiletí. Pro zkrácení času 

čištění je dobré metodu kombinovat s jinými biosanačními technologiemi, případně tuto 

metodu použít jako doplňující na dočištění zbytkové kontaminace.      

2.4.2  Nanotechnologie využívané při sanacích 

Nanotechnologie je vědní obor, zabývající se přesnou a záměrnou manipulací 

s hmotou na úrovni atomů a molekul o rozměrech přibližně 1 až 100 nanometrů, s možností 

nových aplikací v důsledku jejich vlastností a struktury. Národní iniciativa pro 

nanotechnologie v USA definuje nanotechnologie jako splnění tří požadavků [15]: 

 Výzkum a technologický rozvoj na úrovni atomů, molekul anebo makromolekul 

o rozměrech přibližně 1 – 100 nanometrů, 

 Tvorba a použití struktur, zařízení a systémů s novými vlastnostmi a funkcemi 

způsobenými velikostí částic, 

 Schopnost kontrolovat a řídit procesy na úrovni atomů. 

Nanomateriály a struktury dostávají díky svým rozměrům a uspořádání nové vlastnosti 

dané významnou změnou fyzikálních, chemických či biologických vlastností, které jim 

umožňují ovlivňovat a řídit okolní prostředí na úrovni jednotlivých atomů a molekul. 

Nanotechnologie proto představují možnost vytvoření lepších materiálů a výrobků. 

Mezi vlastnostmi, které projevují některé nanomateriály, patří například vysoká pružnost, 

zvýšení chemické reaktivity, zvýšení nebo snížení pevnosti, schopnost vyrovnat se s velkými 

změnami tlaku a teploty a lepší vodivost elektřiny a tepla. Použití nanomateriálů pro 

environmentální účely se rozšířilo zejména v posledních letech. První syntéza elementárního 

nanoželeza se uskutečnila v laboratorních podmínkách roku 1996 a první terénní aplikace 
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nanoželeza – pilotní test – se uskutečnil v USA roku 2000.[17] První terénní aplikace 

v Evropě byla provedena až v roce 2004, tedy poměrně nedávno.[2] Nanotechnologie 

nacházejí využití v měření, monitorování, řízení a minimalizaci znečištění životního prostředí. 

V rámci nanotechnologií byly vyvinuté účinné a finančně efektivní metody sanace hornin 

a vody s minimalizací vlivu těchto technologií na životní prostředí a lidské zdraví.[6] 

Nanofiltrační metody selektivně odstraňují toxiny z kontaminované zeminy, vody a vzduchu. 

Nabízejí také možnost kombinace monitorování a zpětné vazby pro měření rozsahu znečištění 

v různých složkách životního prostředí. Pro zlepšení hodnocení a sanace kontaminovaných 

lokalit jsou vyvíjeny biosenzory, které by mohly být využity pro systémy včasného varování 

při překročení koncentrace znečišťujících látek, nebo iniciovat okamžitá sanační opatření jako 

je čerpání podzemních vod napojené na čistící jednotky. 

Mimořádné či všestranné sanační schopnosti nanočástic jsou založené na těchto 

základních faktorech:   

 Extrémně malá velikost částic v rozsahu 1 – 100 nm, 

 Velký měrný povrch vzhledem k objemu a zvýšená chemická a biologická 

reaktivita, 

 Nanočástice se mohou díky svým rozměrům efektivně transportovat povrchovou 

i podzemní vodou. 

Díky těmto vlastnostem se mohou nanočásticové kalové vody například injektovat pod 

tlakem nebo gravitačně do kontaminovaného rezervoáru, který je potřeba dekontaminovat 

nebo zlepšit jeho samočistící schopnosti. Nanočástice setrvají v suspenzi celou dobu 

potřebnou pro přechod sanační zónou. To zvyšuje jejich flexibilitu v technologiích jak in situ, 

tak ex situ. Mohou se používat v kalových reaktorech na čištění kontaminované půdy, 

sedimentů a pevného odpadu. Další možností je jejich aplikace na povrch jiného pevného 

nosiče, například aktivního uhlí nebo zeolitů. Takto lze zvýšit efektivitu dekontaminace vod, 

zemin nebo plynů. [3] 

Všeobecně jsou nanomateriály rozděleny do čtyř skupin:  

 Nanočástice na bázi uhlíku – jedná se o materiály převážně z uhlíku, nejčastěji se 

vyskytují ve formě fullerenů (kulovité a elipsoidní uhlíkové nanomateriály) 

a nanotrubic (cylindrické - válcovité uhlíkové nanomateriály). 
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 Nanočástice na bázi kovu – sem náleží například nanočástice elementárního železa, 

nanozlato, nanostříbro, nanočástice oxidů zinku nebo titanu anebo bimetalické 

nanočástice. 

 Dendriméry – jde o syntetické makromolekuly s přesně definovanou velikostí 

a dendritickou (stromovou) strukturou. 

 Kompozity – jde o kombinaci nanočástice s jinými nanočásticemi nebo většími 

částicemi. [3] 

Z nanočástic v současnosti vyráběných pro sanace environmentálních zátěží jsou 

nejvhodnější a nejčastěji používané nanočástice elementárního železa (nZVI). Výzkumy, 

pilotní projekty a přípravné práce se realizují i s dalšími nanočásticemi a jsou v současnosti 

zaměřené především na pochopení transportu a způsobu existence nanočástic v životním 

prostředí a jejich vliv na biologické systémy, tedy riziko které mohou představovat hlavně pro 

lidské zdraví. [6] 

Velikost nanočástic železa se pohybuje v rozsahu od 10 do 100 nm a jeho vlastnosti ve 

velké míře závisí na procesu výroby. Nanočástice elementárního železa fungují jako silné 

redukční činidlo. Vzhledem k tomu, že železo (Fe) je přirozená složka životního prostředí se 

při jeho použití při sanacích in situ nevnáší do životního prostředí cizorodá nebo toxická látka. 

Nanomateriály / částice kovového železa nebo oxidy železa (ferity – magnetit, hematit, 

goethit) představují novou generaci sanačních materiálů, které mohou zabezpečit poměrně 

levné řešení i v případě těch nejsložitějších antropogenních znečištění. Velký měrný povrch 

a povrchová aktivita zajišťuje enormní flexibilitu při jejich aplikaci v systémech čištění 

podzemních vod a půd.[10] Velký specifický povrch sloučenin Fe a jejich chemická 

povrchová reaktivita podmiňuje schopnost specificky vázat různé rozpustné látky (těžké kovy, 

polokovy, oxoaniony např.fosfáty). Železo se vysráží ve formě okrů, které mají 

environmentální význam, protože mají přirozenou tendenci vázat na sebe kontaminanty 

z roztoků. Přirozená tendence těžkých kovů procházet přes vysrážení a vázání do okrů je 

využitelná při čištění odpadních vod v komerčních čistírenských systémech. Laboratorní 

i terénní studie z posledních let prokázaly, že nZVI je velmi účinné při odstraňování různých 

kontaminantů vyskytujících se v podzemních vodách včetně perchloréteru (PCE), 

trichloreténu (TCE) a PCB, taetrachlormetanu, trinitrotoluenu (TNT), organohalogenových 



Dita Kubrichtová: Ekonomické vyhodnocení inovativních sanačních technologií 

 

2012  17 

 

pesticidů, dusičnanů a těžkých kovů (například Cr, As, Ni, Pb a Hg včetně některých 

radinuklidů). [3] 

Výhody použití nanoželeza při odstraňování chlorovaných uhlovodíků proti větším 

železným částicím jsou především tyto [2]: 

 Pohyblivost částic v podzemní vodě oproti statické reaktivní stěně. 

 Poměrně jednoduchá aplikace do vrtů. 

 Velký měrný povrch a vysoká reaktivita. 

 Rychlost rozkladných reakcí chlorovaných uhlovodíků je výrazně vyšší. 

 Vzniká mnohem méně nižších chlorovaných uhlovodíků a tyto meziprodukty se 

dále odbourávají, většinou dochází k přímé redukci na etan a etén. 

 Částice jsou dostatečně stabilní a zůstávají v horninovém prostředí po dlouhý čas 

reaktivní 

Účinnost sanační metody přímo závisí na kvalitě použitého nanomateriálu. Přesto, že 

metoda dosud nepatří mezi běžně používané, vykazuje do budoucna vysoký potenciál. Na 

základě projektu AV ČR „Výzkum výroby a použití nanočástic na bázi nulamocného železa 

pro sanace kontaminovaných podzemních vod“ se vyvinulo nanoželezo označené obchodním 

názvem NANOFER-25.[1] Toto nanoželezo se vyrábí v redukční atmosféře suchou cestou za 

podmínek zaručujících rozměry výsledného produktu bez potřeby dodatečného mletí jako je 

tomu u některých zahraničních produktů. Povrchové vlastnosti se modifikují přidáním 

různých povrchově aktivních látek. 
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3  Popis příkladové lokality 

Tato část diplomové práce se zabývá projektem, který je zaměřen na odstranění staré 

ekologické zátěže v bývalém průmyslovém areálu ZPA Čakovice, provozovna Pečky ve 

městě Pečky. Jedná se zejména o kontaminaci chlorovanými uhlovodíky v saturované 

i nesaturované zóně v okolí neutralizační stanice. V rámci zpracování Analýzy rizik [20] bylo 

prokázáno zdravotní riziko – vznik karcinomů jak u dospělých osob, tak u dětí. Reálným 

expozičním scénářem je využívání znečištěné podzemní vody chlorovanými alifatickými 

uhlovodíky (PCE a TCE) východně od areálu, v místech nové výstavby rodinných domů ve 

čtvrti Kandie (v Dobřichovské ulici). Navíc nelze vyloučit další horizontální šíření 

kontaminace směrem k povrchové vodoteči Výrovka.  

3.1  Údaje o lokalitě 

 Lokalita bývalého závodu ZPA Čakovice – provozovna Pečky je umístěna v 

jihozápadní části města, jižně od železniční trati 011 Praha – Kolín. Areál je přibližně 

lichoběžníkového tvaru o rozloze 24 761 m
2
. Zájmové území je ohraničeno ulicemi Tř. 

5. května, Grégrova, Dobřichovská, ze severu pak obytnou zástavbou v ulici Klicperově. 

Vymezení lokality je znázorněno na obrázku 5.  

 

Obrázek 5: Letecký snímek se zvýrazněním zájmové lokality 

Zdroj: [19]  
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3.1.1  Popis lokality 

Vlastní lokalita sanace je situována u východního okraje areálu, kde v současné době 

již neprobíhá žádná aktivní výrobní činnost. Lokalita bývalého závodu ZPA Čakovice – 

provozovna Pečky je dle územního plánu označována jako plocha výroby. Celé nejbližší okolí 

lokality je tvořeno obytným územím, obytným územím ve výstavbě, případně územím 

označovaným dle ÚP jako centrální obslužná zóna. Východní hranici areálu tvoří řada 

soukromých garáží. Podél garáží prochází severo-jižním směrem (rovnoběžně s hranicí 

areálu) Dobřichovská ulice. Východně od této ulice je oblast nové výstavby RD - čtvrť 

Kandie. Jedná se o výstavbu samostatně stojících jedno a dvoupatrových RD. Právě tato 

oblast je nejvíce ohrožena kontaminací podzemní vody z areálu bývalého ZPA Čakovice. 

3.1.2  Geologické poměry lokality 

Na hlubší geologické stavbě území se podílejí horniny kutnohorského krystalinika, 

podle interpretace geofyzikálních údajů je zastoupeno i svrchní proterozoikum, kambrium 

a ordovik. Mladší jednotky představují uloženiny permu, sedimenty české křídové pánve, 

a kvartér Polabí. [8] 

V zájmovém území byl provedenými sondami a vrty do hloubek 6-7 m p.t. zastižen 

přibližně tento litologický profil [19]: 

 0 - 0,5 metrů pod terénem je vrstva navážek. 

 0,5 - 2,5 metrů hloubky p.t. se přibližně nachází vrstva šedočerné sprašové hlíny, 

která dále zvolna přechází do jemnozrnného žlutošedého písku. 

 3 m p.t. přechází vrstva písku do písčitého až prachovitého žlutohnědého jílu. 

 4 m p.t. přechází jíl do tmavě hnědé barvy s příměsí písku. 

 4,8 – 5,7 m p.t. se nachází vrstva štěrkopísku s světle hnědým až šedým jílem, silně 

zvodnělá, která dále místy přechází na světložlutý, silně písčitý jíl. 

 6,0 m p.t. se nachází báze mělkého kolektoru, tvořena slínem - šedým velmi tuhým, 

málo plastickým písčitým jílem, místy více zpevněným (slínovcem). 
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3.1.3  Hydrologické a hydrogeologické poměry lokality 

Hydrogeologický rajón 435 – křída středního Labe po Jizeru – Velimská křída. Tato 

polouzavřená struktura patří k okrajové části české křídové tabule. Má zhruba trojúhelníkový 

tvar. Na západě je ohraničena kouřimským zlomem, na severu se noří pod kvartérní fluviální 

labské sedimenty a na jihovýchodě je omezen přibližně hranicí mezi křídou a kutnohorským 

krystalinikem, které zároveň tvoří podloží rajónu. Rovněž zde vychází v nápadných 

kamýcích, v hlubokých zářezech místních vodotečí a jiných odkryvech. Horniny křídy jsou 

cenomanského a spodnoturonského stáří. Převažují v nich vápnité či písčité jílovce, vápenito-

jílovité, někdy glaukonické pískovce, slínité pískovce, písčité slínovce a organodentrické 

vápence. Jejich celková mocnost je proměnlivá, způsobená primárně nerovnoměrnou 

transgresí na předkřídový reliéf a může přesahovat i 50 m. Místy je křída překrytá málo 

mocným kvartérem (spraše, písčité hlíny, písky, štěrkopísky a jíly). [8] 

V lokalitě jsou dva zvodnělé kolektory. Mělký kolektor má volnou hladinu v hloubce 1 

až 10 m pod terénem, v průlinově propustných horninách kvartéru a obvykle i v části 

svrchního turonu. Bazální křídový kolektor je vyvinut v puklinově i průlinově propustných 

sedimentech cenomanu a místy i spodního turonu, s převážně jen puklinovou propustností. 

Artéský strop tvoří jílovce a slínovce spodního turonu.  

Na lokalitě lze vyčlenit dvě základní litostratigrafické jednotky s rozdílným 

vodohospodářským významem: Fluviální štěrkopískové sedimenty mají ve zkoumaném 

prostoru charakter kolektoru. Vodohospodářský význam je vzhledem k malé mocnosti v této 

oblasti omezený. Propustnost tohoto kolektoru je výlučně průlinová (k= 1.10-4 – 1.10-3 m/s). 

Sklon hladiny podzemní vody je zhruba konformní s povrchem terénu. Z oblasti infiltrace 

situované západně od Peček k místu lokální drenáže tvořené říčkou Výrovkou tekoucí 360 m 

východně od lokality. Střednoturonské slínovcové sedimenty obsahují v zájmové oblasti vyšší 

podíl jílovitoprachovité složky. Propustnost těchto hornin je, zvláště ve vrchní části 

vrstevního profilu, následkem navětrání hornin, silně omezená.  

Lokalita spadá do povodí Výrovky, číslo povodí 1-04-06-031. Jedná se o oblast velmi 

málo vodnou, kde specifický odtok je menší než 3 l.s
-1

 na km
2

 s velmi malou retenční 

schopností a silně rozkolísaným odtokem. [8] 
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3.1.3 Charakter a rozsah znečištění a shrnutí rizik  

Kontaminujícími látkami v zájmovém území jsou chlorované uhlovodíky, podružně 

pak těžké kovy. Chlorované uhlovodíky způsobují znečištění především podzemní vody, 

v zeminách saturované i nesaturované zóny jsou obsaženy v menších koncentracích. 

Nejvyšších koncentrací (přes 40 000 μg/l) a největšího plošného rozšíření v podzemní vodě 

dosahuje tetrachloretylen (PCE), jehož kontaminační mrak zasahuje až na stavební parcely v 

Dobřichovské ulici. Koncentrace trichloretylenu (TCE) jsou nižší než u PCE a rovněž plocha 

kontaminačního mraku je menší, přesto však rovněž zasahuje na pozemky v Dobřichovské 

ulici. O dva řády nižších koncentrací dosahuje dichloretylen (DCE), který má i nejmenší 

plošné rozšíření. Ani u něj však nelze vyloučit výskyt za hranicí areálu východním 

směrem. [20] 

Kontaminační mrak zobrazený na mapě znečištění a získaný na základě geologického 

průzkumu je na obrázku 6.  

Obrázek 6: Mapa znečištění – kontaminační mrak 

Zdroj: [18]   
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Detailním průzkumem provedeným v roce 2009 [20] byly získány důležité poznatky 

o šíření kontaminace v saturované zóně na lokalitě a v jejím okolí. Důležitými poznatky jsou 

i fyzikálně-chemické podmínky v saturované zóně a znalost chování jednotlivých 

sledovaných kontaminantů a dále poznatky o geologických a hydrogeologických podmínkách 

lokality.  

Všechny zjištěné informace lze shrnout do následujících bodů: 

1. Zjištěná kontaminace na lokalitě má historický charakter. V současné době již 

nedochází k dotaci kontaminantu do horninového prostředí.  

2. Kontaminace nesaturované zóny (zemin nad úrovní hladiny podzemní vody) v 

ohniscích je imobilizována zakrytím povrchu terénu zpevněnou plochou dna jímky, 

která zabraňuje průniku srážek do horninového prostředí. Tím eliminuje vymývání 

kontaminantu do saturované zóny. 

3. Kontaminace se v nesaturované zóně nepohybuje v horizontálním směru, nelze 

vyloučit pomalý a značně omezený pohyb směrem k hladině podzemní vody. 

4. Na základě výsledků vzorkování hydrogeologických objektů na lokalitě a v jejím 

okolí byl identifikován kontaminační mrak ClU v saturované zóně. Kontaminační 

mrak zasahuje do vzdálenosti cca 50 metrů východně od ohniska až na stavební 

pozemky v Dobřichovské ulici. Kontaminační mrak je protažen ve směru západ-

východ, kopíruje morfologii terénu a předpokládaný směr odtoku podzemní vody z 

lokality. Na okraji kontaminačního mraku dochází k ředění kontaminace. 

Kontaminační mrak je však do určité míry rozšířen i všemi ostatními směry, tedy 

i proti směru proudění podzemní vody. 

5. Přestože šíření kontaminace bylo dosud velmi pomalé, lze předpokládat, že bude 

pokračovat i nadále a může postupně zasáhnout kolektor pod celou obytnou zónou v 

lokalitě Kandie. Šíření by bylo významně urychleno čerpáním vody ze studní v této 

lokalitě. 

6. Z procesů přirozené atenuace se nejvíce uplatňují difúze a disperze v saturované zóně. 

Přirozený rozklad kontaminantů v nesaturované ani saturované zóně neprobíhá nebo 

probíhá extrémně pomalu.  

7. Báze kvartérního kolektoru podzemní vody je tvořena částečně plastickými slíny, se 

zanedbatelnou filtrační schopností. K migraci kontaminantu pod úroveň kvartérního 

kolektoru by nemělo docházet. 
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8. Nerovnosti reliéfu báze kolektoru mohou vytvářet lokální deprese, které mohou být 

ukloněny v rozporu s celkovou strukturní stavbou lokality. V těchto místech může 

docházet ke kumulaci kontaminantů. 

3.2  Cíl nápravných opatření a sestavení jejich výběru 

Cílem projektu je odstranění této staré ekologické zátěže v saturované a nesaturované 

zóně, čímž dojde ke snížení zdravotních rizik pro obyvatele rodinných domů v Dobřichovské 

ulici. Cílem nápravných opatření je splnění cílových parametrů sanace definovaných 

rozhodnutím orgánů státní správy a navržených v analýze rizik. Cílem je zpravidla výběr 

optimální varianty nápravného opatření, podle předem definovaných technicko-

ekonomických kritérií, vedoucí ke splnění cíle tohoto opatření. 

Na základě výsledků průzkumu znečištění a vyhodnocení rizik plynoucích ze zjištěné 

kontaminace všech matricí byly v rizikové analýze odvozeny následující cílové parametry 

[20]: 

 Stavební konstrukce: Cílový parametr nebyl definován. 

 Zeminy nesaturované zóny: Cílový parametr nebyl definován. 

 Podzemní voda kvartérní zvodně:  

  PCE 100 μg/l  

  TCE 60 μg/l 1,2(c+t)- 

  DCE 60 μg/l  

 

Vzhledem k charakteru znečištění a jeho přímého vlivu na podzemní vody v obytných 

lokalitách v blízkosti zdroje znečištění vyvstal požadavek na rychlé provedení sanačních 

prací. Z toho důvodu byla vyloučena biotechnologie, která má obecně delší dobu aplikace 

a pro porovnání s klasickou metodou byla navržena aplikace nanoželeza.  
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4  Posouzení vhodnosti navržených sanačních metod 

Na základě výše uvedených údajů, tedy stanovených cílů nápravných opatření 

a výsledků hydrogeologického průzkumu byly stanoveny nutné druhy, rozsahy činností 

a především objemy zemin a podzemních vod, které mají do navržených sanačních opatření 

náležet. Tyto údaje byly stanoveny společností Dekonta a.s. v rámci stanovení analýzy rizik 

a také jako součást prováděcí studie.[20] Způsob stanovení a výpočtů těchto údajů není 

předmětem této diplomové práce, ale výsledná data jsem použila jako základní stavební 

kámen pro výpočet nákladů v navrhovaných variantách nápravných opatření. Činnosti 

navržené dle výše uvedených kritérií jsou rozděleny do šesti základních položek, které jsou 

uvedené v tabulce 5. 

Tabulka 5:Jednotlivé činnosti 

 Položka 

SO-01 Stavební příprava 

SO-02 Stavebně-demoliční práce v ohnisku kontaminace 

SO-03 Stavebně-ochranné čerpání, sanace vod  

SO-04 Odstranění odpadů vzniklých v rámci stavby  

SO-05 Monitoring kvalitativních ukazatelů v rámci realizace stavby 

SO-06 Řízení a koordinace stavby - inženýrská činnost 

[Vlastní zpracování dle příloh 1 a 2] 
 

Jednotlivé položky uvedené v tabulce obsahují detailnější rozpady činností, které 

budou v dalším textu práce rozebrány. Vlastní rozdělení jsem zpracovala mimo jiné s 

ohledem na možnost porovnání obou navržených metod. Rozpočty obou sanačních metod 

obsahují položky, které jsou takřka totožné a to jak z hlediska obsahu a rozsahu, tak ceny. 

Jedná se položky SO-1 Stavební příprava a SO-6 Řízení a koordinace stavby – inženýrská 

činnost.  Zhodnocení těchto dvou položek jsem provedla, stejně jako ostatních položek, 

v kapitole 4.3 Porovnání.  

4.1  Klasická metoda  

Klasická sanační metoda, kterou jsem zde vyhodnotila jako jedno z nápravných 

opatření vychází z předpokladu nutné masivní odtěžby kontaminovaného materiálu a jeho 

následným uložením na bezpečném uložišti. Na tomto uložišti, které je pro ukládání 

kontaminovaných zemin určeno, je prováděna přehrnováním a postřikem biodegradace 



Dita Kubrichtová: Ekonomické vyhodnocení inovativních sanačních technologií 

 

2012  25 

 

znečišťujících látek a tedy dekontaminace zemin. Příklad postřiku zemin na uložišti je 

znázorněn na obrázku 7. 

    Obrázek 7: Postřik zemin na biodegradační ploše 

Zdroj: [18] 

 

Mimo vlastní těžební práce, které jsou hlavní a nejdůležitější součástí klasické sanace, 

je další důležitou položkou čerpání kontaminovaných podzemních vod které jsou sbírány 

především z vrtů stavební jámy.   

Základní údaje použité pro stanovení nákladů klasické sanační metody vycházejí 

především z nutných objemů zemin, které je třeba sanovat. Tyto objemy jsou uvedeny 

v tabulce 6, která reprezentuje rozpad položky SO-02. 

Tabulka 6: SO-02 Stavebně-demoliční práce v ohnisku kontaminace – klasická metoda 

Druh výkonu Jednotka 
Počet 

jednotek 

Bourání stavebních konstrukcí vč. odvozu suti a vybouraného materiálu na skládku, 

uložení na ekologické skládce m3 50 

Vzepření stěn pažení dle specifik. v projektu (kotvené zápory) m2 450 

Odstranění stěn pažení m2 450 

Hloubení nezapaž. jam v hor. 3 (skrývky) m3 3400 

Vodorovné přemístění výkopku a uložení na meziskládku m3 3400 

Hloubení nezapaž. jam v hor. 3 (kontamin. zeminy) m3 1800 

Materiál na zásyp jam (hrubozrnný inertní materiál) m3 1800 

Vodorovné přemístění vč. naložení zásypu jam   m3 1800 

Uložení drenážní roury specifik. dle projektu do jámy soubor 0 

Vodorovný přesun výkopku z meziskládky a zásyp jámy (skrývky) m3 3400 

Hutnění zásypu po vrstvách 0.5 m ručně m2 7500 

[Vlastní zpracování dle přílohy 1] 
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Další položkou, která má významný vliv na celkovou cenu při použití klasické metody, 

je položka SO-04. Význam položky je opět ovlivněn především díky nutným objemům 

zpracovávaných materiálů, které jsou uvedeny v tabulce 7.   

Tabulka 7: SO-04 Odstranění odpadů vzniklých v rámci stavby – klasická metoda 

Druh výkonu Jednotka 
Počet 

jednotek 

Poplatek za odstranění odpadů z čištění vod (kaly, sorbenty, akt. uhlí) t 2 

Poplatek za uložení kontaminovaného výkopku na ekologické skládce m3 1800 

Vodorovné přemístění výkopku na skládku  t 1200 

Vodorovné přemístění odpadu ze sanace vody  km 200 

[Vlastní zpracování dle přílohy 1] 

 

Celková cena stanovená na základě detailního rozpočtu činí v případě klasické 

dekontaminační metody 13.348.010,- Kč. Výsledná cena je uvedena bez DPH. Detailní 

rozpočet stanovený na základě ceníku prací, rozsahů prací a časových odhadů jsem uvedla 

v příloze 1 této diplomové práce. 

4.2  Inovativní metoda  

 Základním ideovým stavebním kamenem navržené inovativní sanační metody je 

aplikace nanoželeza jako hlavního dekontaminačního nástroje. Vlastní aplikace nanoželeza je 

navržena prostřednictvím sanačních vrtů a zasakovacích drénů. Prostřednictvím vrtů a drénů 

    Obrázek 8: Příklad zasakovacích drénů 

Zdroj: [18] 



Dita Kubrichtová: Ekonomické vyhodnocení inovativních sanačních technologií 

 

2012  27 

 

dochází k transportu částic nanoželeza do podloží a podzemní vodou dále do míst kde dochází 

k vlastnímu dekontaminačnímu procesu. Na obrázku 8 je uveden typický příklad uložení 

zasakovacích drénů. Sanační čerpání a aplikace potřebného množství nanoželeza, tedy 

položka SO-03 rozpočtu, představuje v případě inovativní sanační metody položku 

nejvýznamnější. Detailnější náhled na uvedenou položku lze vidět v tabulce 8.  

Tabulka 8: SO-03 Stavebně-ochranné čerpání, sanace vod – inovativní metoda 

Druh výkonu Jednotka 
Počet 

jednotek 

Přeprava vrtné soupravy km 220 

Hloubení vrtů pro ochranné staveb. čerp. (výstroj min. 160 mm), ocelová chránička bm 50 

Dovoz a instalace sanační stanice soubor 1 

Instalace čerpací techniky vč. rozvodů soubor 1 

Provoz a údržba sanační stanice a san. čerpání do 1 l/s měsíc 15 

Stavební čerpání z výkopu včetně čištění na san. stanici (do 1 l/s) den 60 

Nákup redukčního činidla kg 8 000 

Přeprava aplikační soupravy km 220 

Aplikace redukčního činidla soubor 1 

Demontáž a odvoz technologie soubor 1 

Likvidace vrtů na závěr sanace ks 13 

[Vlastní zpracování dle přílohy 2] 

Oproti klasické metodě je zde patrný významný objem redukčního činidla a provoz sanační 

stanice. Další nákladově vyšší položkou je položka SO-05, tedy monitoring. To je způsobeno 

mimo jiné takřka dvojnásobnou dobou délky sanace. Položka SO-05 je zobrazena v tab.9.  

Tabulka 9: SO-05 Monitoring kvalitativních ukazatelů v rámci realizace stavby – inovativní metoda 

 Druh výkonu Jednotka 
Počet 

jednotek 

Odběr vzorků zeminy během odtěžby ks 48 

Analytická stanovení ClU v zemině ks 48 

Odběr vzorků podz. vody v dynamickém stavu ks 285 

Analytická stanovení ClU v podzemní vodě ks 285 

Stanovení VC v podzemní vodě ks 285 

Stanovení metan, etan, eten, Fe, Cl-, TOC v podzemní vodě ks 285 

Odběr vzorků vody na výstupu ze san. stanice ks 30 

Analytická stanovení ClU na výstupu ze san. stanice ks 30 

Přeprava vzorků do laboratoře km 6 600 

Odběr vzorku demoličních materiálů ks 3 

Laboratorní stanovení - všechny a/nebo vybrané parametry třídy vyluhovatelnosti I 

dle tabulky 2.1. vyhlášky 294/2005 Sb - zemina ks 3 

Odběr vzorku podzemní vody v dyn. stavu (6 měsíců - po ukončení stavby) ks 80 

Analytická stanovení ClU v podzemní vodě ks 80 

Odběr vzorku podzemní vody v dynamickém stavu (prokázání san. limitů) ks 19 

Analytická stanovení ClU v podzemní vodě ks 19 

[Vlastní zpracování dle přílohy 2] 
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Celková cena stanovená na základě detailního rozpočtu činí v případě inovativní 

dekontaminační metody 8.441.020,- Kč. Výsledná cena je jako v případě klasické metody 

uvedena bez DPH. Detailní rozpočet vypočtený na základě ceníku prací, rozsahů prací 

a časových odhadů je uveden v příloze 2 této diplomové práce. 

4.3  Porovnání 

Jak je patrno z názvu diplomové práce, porovnání obou metod jsem prováděla 

především z ekonomického hlediska. Základní porovnání vychází z celkových nákladů na 

sanaci dekontaminace příkladové lokality zvolenými metodami. Údaje potřebné pro 

porovnání jsem shrnula do tab.10.    

Tabulka 10: Porovnání cenových nákladů vybraných sanačních metod 

Druh výkonu 
Klasická sanační 

metoda 

Inovativní sanační 

metoda 

SO-01 Stavební příprava 705 000,00 Kč 730 000,00 Kč 

SO-02 Stavebně-demoliční práce v ohnisku kontaminace 4 705 250,00 Kč 1 866 500,00 Kč 

SO-03 Stavebně-ochranné čerpání, sanace vod  1 416 400,00 Kč 2 341 400,00 Kč 

SO-04 Odstranění odpadů vzniklých v rámci stavby  4 199 000,00 Kč 968 000,00 Kč 

SO-05 Monitoring kvalitativních ukazatelů v rámci realizace  1 972 360,00 Kč 2 175 120,00 Kč 

SO-06 Řízení a koordinace stavby - inženýrská činnost 350 000,00 Kč 360 000,00 Kč 

Celkem bez DPH 13 348 010,00 Kč 8 441 020,00 Kč 

[Vlastní zpracování dle příloh 1 a 2] 

Pro lepší názornost jsou hodnoty z tab.10 zobrazeny v grafu 1.  

Graf 1: Porovnání nákladů metod sanačních prací   

[Vlastní zpracování dle příloh 1 a 2] 
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Přestože je rozdíl mezi náklady na jednotlivé metody patrný na první pohled, je třeba 

jednotlivé položky rozpočtů důkladněji porovnat aby bylo možné provést korektní výběr 

sanační metody.  

První položky stavebních rozpočtů, tedy položky „SO-01 Stavební příprava“, jsou 

nákladově takřka shodné. Z grafu 2 je ale patrná rozdílná struktura. To je způsobeno jinými 

technologickými požadavky na zařízení staveniště. Klasická metoda je finančně náročnější 

vzhledem k velikosti upravované stavební plocha, inovativní metoda je naopak náročnější 

vzhledem ke komplikovanější infrastruktuře (přípojná místa k vrtům, zapojení sanační 

stanice). Rozdíl v cenách činí u této položky méně než 4%.  

 

 

Graf 2: Porovnání nákladů položky SO-01   

[Vlastní zpracování dle příloh 1 a 2] 

V grafu 3, který dává detailní náhled na položku „SO-02 Stavebně demoliční práce 

v ohnisku kontaminace“ je jasně patrný vliv vysokého podílu těžebních prací klasické metody 

Graf 3: Porovnání nákladů položky SO-02   

[Vlastní zpracování dle příloh 1 a 2] 
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na kterých je tato metoda postavena. Celková výše nákladů inovativní metody je v položce 

SO-02 o 60% nižší než výše nákladů na klasickou metodu, ale je třeba poznamenat, že není 

nezanedbatelná.  

Oproti položce SO-02 je v položce „SO-03 Stavebně-ochranné čerpání, sanace vod“ 

jasně patrný vliv zvolené inovativní technologie, která je založena na transportu nanočástic 

železa čerpanou vodou. Tento vliv je jasně patrný z grafu 4. Rozdíl celkových nákladů 

dosahuje takřka 40%. 

 

Graf 4: Porovnání nákladů položky SO-03   

[Vlastní zpracování dle příloh 1 a 2] 
 

Položka „SO-04 Odstranění odpadů vzniklých v rámci stavby“ má nákladový rozpad 

znázorněn v grafu 5. Náklady na odstranění odpadů jsou u klasické metody o téměř 77% 

vyšší. To je způsobeno především tím, že u inovativní metody dochází k rozkladu 

znečišťujících látek přímo v místě kontaminace a vzniká jen omezené množství odpadů 

provozem sanační stanice. 

 

 

Graf 5: Porovnání nákladů položky SO-04   

[Vlastní zpracování dle příloh 1 a 2] 
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Z grafu 6, který znázorňuje rozpad položky „SO-05 Monitoring kvalitativních 

ukazatelů v rámci realizace stavby“ je patrný vyšší nutný počet odběrů a rozborů v případě 

inovativní metody, což je způsobeno především delší dobou realizace vlastní sanace. I tak ale 

rozdíl mezi náklady nedosahuje ani 10%.  

 

 

Graf 6: Porovnání nákladů položky SO-05  

[Vlastní zpracování dle příloh 1 a 2] 

 Celkový rozdíl nákladů mezi metodami je v případě položky „SO-06 Řízení 

a koordinace stavby – inženýrská činnost“ necelá 3% a není tedy třeba jej detailněji rozebírat. 

Rozpad položky je viditelný na grafu 7.  

 

 

Graf 7: Porovnání nákladů položky SO-06   

[Vlastní zpracování dle příloh 1 a 2] 
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Mezi další kritéria, která by mohla ovlivnit výběr metody, je třeba zařadit délku 

vlastních sanačních prací. Jak je patrné z tabulky časových průběhů v příloze 4 je vlastní 

sanační činnost v případě klasické metody realizovatelná v průběhu sedmi měsíců oproti 

jedenácti u inovativní metody. To by mohlo mít vliv na výběr metody v případě zjištěného 

zvýšeného a tedy zrychleného průniku znečišťujících látek z epicentra kontaminace do 

okolního prostředí. V případě příkladové lokality uvedené v této diplomové práci tomu tak, 

dle závěrů analýzy rizik, není a je tedy možné provést výběr metody na základě celkových 

nákladů na jednotlivé navržené metody. 

Rozpočet klasické dekontaminační metody dosáhl celkové výše 13 348 010,00 Kč 

oproti inovativní metodě, která má rozpočet stanovený na 8 441 020,00 Kč. Klasická 

dekontaminační metoda je tedy o téměř 37% dražší, což reprezentuje částku 4 906 990,00 Kč. 

Z výše uvedeného je stanoveno závěrečné doporučení vybrat na vlastní provedení sanačních 

prací inovativní sanační technologii. V tomto případě se jedná o aplikaci nanočástic železa. 

Přestože jsem výběr vhodné sanační technologie provedla v předchozím odstavci, 

chtěla bych doporučit zadavateli, tedy městu Pečky další možné cesty v oblasti dekontaminací 

starých ekologických zátěží. Jednou z možných nevýhod moderních technologií je jejich 

poměrně úzká specializace na konkrétní druh znečištění. V některých případech tato 

specializace může být výhodou a mít vliv na efektivitu vlastní sanace, ale v případech 

kombinovaného znečištění většinou představuje tato vlastnost poměrně zásadní nevýhodu. 

Z toho důvodu je třeba zmínit metodu, která se stále více rozšiřuje v praxi, a to kombinaci 

technologií.   

V případě znečištění lokality uvedené v této diplomové práci by bylo možné provést 

kombinaci obou hodnocených metod. Tedy sloučit klasickou metodu dekontaminace 

s inovativní sanační technologií aplikace nanoželeza. Znamenalo by to zvýšení základní 

odtěžby v epicentru znečištění z pohledu inovativní technologie, ale na druhé straně by došlo 

ke snížení potřebného množství vlastní aktivní látky. Výsledkem by bylo snížení celkové 

ceny sanace, které by již nebylo až tak zásadní, ale zároveň by došlo k výraznému urychlení 

sanace oproti původně stanoveným termínům inovativní technologie. Ve srovnání s klasickou 

metodou by došlo ke snížení zátěže okolí stavby vzhledem ke snížení objemů těžených 

materiálů a jeho přepravě. 
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5  Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navržení vhodné sanační technologie pro zvolenou 

příkladovou lokalitu na základě ekonomického vyhodnocení. Pro vlastní porovnání byly 

zvoleny dva způsoby sanace kontaminované oblasti a to klasická dekontaminační metoda na 

straně jedné a inovativní sanační technologie na straně druhé. Tento cíl vyžadoval uvedení do 

problematiky znečištění životního prostředí, seznámení s riziky pro životní prostředí 

a základní seznámení s inovativními sanačními technologiemi. Znečištění životního prostředí 

vzniká hlavně únikem znečišťujících látek do prostředí. Tyto látky mohou mít odlišný 

negativní vliv na životní prostředí. Znečišťující látky jsou děleny do skupin dle různých 

kritérií. Mezi kritéria uvedená v diplomové práci patří biologická rozložitelnost znečišťujících 

látek, příbuznost látek dle chemické struktury, příbuznost látek dle vlastností či rozdělení dle 

technologického hlediska. Mezi další významné informace patří uvedená rizika, která 

představují znečišťující látky pro životní prostředí. Ve vztahu k sanacím dekontaminovaných 

území je potřebné znát škodlivé účinky těchto látek z hlediska jejich chování ve vodě, při 

styku s atmosférou a v horninovém prostředí. 

Vzhledem k tomu, že jedním ze základních úkolů práce je výběr inovativní 

technologie, je zde toto téma poměrně široce rozvedeno. Inovativní sanační technologie je 

alternativní technologie, jejímž přínosem by měly být hlavně nižší finanční náklady 

a zlepšená efektivita. Mezi další výhody zde shrnuté patří také menší časová náročnost 

sanace. Problémem se může zdát především nižší praktické odzkoušení, tudíž vysoká míra 

nejistoty. Základní principy, na kterých mohou být tyto moderní technologie založeny, jsou 

chemické, fyzikálně-chemické a biologické. Technologie lze rozdělit na dvě základní skupiny 

z hlediska odstranění znečišťující látky a to na oxidační a redukční procesy. Dále je v práci 

uveden také přehled vybraných inovativních sanačních technologií. Uvedený seznam 

inovativních technologií není zdaleka úplný a je sestaven především s ohledem na konkrétní 

znečištění na vybrané příkladové lokalitě. Seznam moderních technologií se stále rozšiřuje 

a v budoucnu bude určitě ještě zásadně rozšířen. Podrobněji jsou zde rozebrány 

biotechnologie a nanotechnologie. Mezi významné biotechnologické technologie patří 

fytosanační metody, využívající vlastnosti rostlin pro odstraňování znečišťujících látek. 

Nanotechnologie byly důkladně popsány především z toho důvodu, že jsou inovativní 

metodou, která byla vybrána jako dekontamiční technologie pro sanaci příkladové lokality. 
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Z nanočástic v současné době vyráběných pro sanace jsou nevhodnější nanočástice 

elementárního železa, které fungují jako silné redukční činidlo. Železo je přirozená složka 

životního prostředí, proto se při jeho použití nevnáší do prostředí cizorodá látka. 

Vybraná příkladová lokalita je nejprve v práci důkladně popsána. Mezi uvedenými 

údaji jsou geografická, geologická, hydrologická a hydrogeologická data pocházející 

především z  průzkumu provedeného na dané lokalitě firmou Dekonta a.s. Charakter a rozsah 

znečištění je historického původů. Mezi hlavní látky způsobující znečištění patří 

tetrachloretylen (PCE) v maximálních hodnotách znečištění přes 40000 μg/l a dále méně 

koncentrovaný trichloretylen (TCE) a dichloretylen (DCE). Tyto údaje posloužili pro shrnutí 

rizik. Jedná se o údaje pocházející z analýzy rizik provedené na základě hydrogeologického 

průzkumu. Na základě analýzy rizik byly také stanoveny cíle nápravných opatření, tedy cílové 

parametry znečištění podzemní vody v hodnotách pro PCE 100 μg/l, pro TCE 60 μg/l 

1,2(c+t)- a pro DCE μg/l, a bylo provedeno sestavení těchto opatření, tedy vlastní výběr 

sanačních technologií. Vybrané technologie, tedy klasická metoda dekontaminace na straně 

jedné a aplikace nanoželeza na straně druhé, jsou v této části práce detailně posuzovány. Jsou 

zde stanoveny přesné rozpočty těchto technologií a zároveň je provedeno důkladné porovnání 

položek, kdy byl kladen důraz na jasné určení významných položek jednotlivých rozpočtů. 

Klasická metoda je založena na masivní odtěžbě kontaminované zeminy a jejím uložení na 

úložišti, proto při detailním pohledu na jednotlivé položky rozpočtu tvoří nejvyšší podíl 

nákladů této metody zejména položky „stavebně demoliční práce v ohnisku kontaminace“ 

a „poplatek za uložení kontaminovaného odkopku na ekologické skládce“. Oproti tomu 

inovativní technologie, která je založena na transportu nanočástic železa čerpanou vodou, 

dosahuje nejvyšších nákladů při „nákupu redukčního činidla“ a „provozu sanační stanice“. 

Výběr dekontaminační technologie dle ekonomického kritéria je hlavním cílem 

diplomové práce. Na základě rozboru jednotlivých položek detailních rozpočtů byla jako 

ekonomicky výhodnější technologie vybrána inovativní dekontaminační metoda, tedy 

aplikace nanočástic železa. Vybraná metoda je při celkové ceně 8 441 020,- Kč o 37% 

levnější, než metoda klasická. Pro další možné zefektivnění vlastní sanace je majiteli 

kontaminované lokality doporučeno zabývat se možností kombinace obou posuzovaných 

metod.       
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Příloha 1 

 

Položkové rozpočty sanačních metod – klasická metoda 

 
Vlastní zpracování dle přílohy 3,[16]

Druh výkonu Jednotka

Počet 

jednotek

Jedn. cena

(Kč bez DPH)

Celk. cena

(Kč bez DPH)

SO-01 Stavební příprava 705 000,00 Kč

Provedení geofyzikálního průzkumu v ohnisku kontaminace soubor 1 350 000 350 000,00 Kč

Vypracování prováděcího projektu pro stavební úřad soubor 1 50 000 50 000,00 Kč

Vytyčení inženýrských sítí soubor 1 20 000 20 000,00 Kč

Zařízení staveniště soubor 1 55 000 55 000,00 Kč

Přípravné práce (přípojné místo el.) soubor 1 50 000 50 000,00 Kč

Přípravné práce (plocha pro san.st.) soubor 1 160 000 160 000,00 Kč

Vytyčení vrtů a výkopu soubor 1 20 000 20 000,00 Kč

SO-02 Stavebně-demoliční práce v ohnisku kontaminace 4 705 250,00 Kč

Bourání stavebních konstrukcí vč. odvozu suti a vybouraného materiálu na skládku, 

uložení na ekologické skládce m3 50 400 20 000,00 Kč

Vzepření stěn pažení dle specifik. v projektu (kotvené zápory) m2 450 4 825 2 171 250,00 Kč

Odstranění stěn pažení m2 450 800 360 000,00 Kč

Hloubení nezapaž. jam v hor. 3 (skrývky) m3 3400 70 238 000,00 Kč

Vodorovné přemístění výkopku a uložení na meziskládku m3 3400 45 153 000,00 Kč

Hloubení nezapaž. jam v hor. 3 (kontamin. zeminy) m3 1800 105 189 000,00 Kč

Materiál na zásyp jam (hrubozrnný inertní materiál) m3 1800 500 900 000,00 Kč

Vodorovné přemístění vč. naložení zásypu jam  m3 1800 100 180 000,00 Kč

Uložení drenážní roury specifk. dle projektu do jámy soubor 0 55 000 0,00 Kč

Vodorovný přesun výkopku z meziskládky a zásyp jámy (skrývky) m3 3400 35 119 000,00 Kč

Hutnění zásypu po vrstvách 0.5 m ručně m2 7500 50 375 000,00 Kč

SO-03 Stavebně-ochranné čerpání, sanace vod 1 416 400,00 Kč

Přeprava vrtné soupravy km 220 50 11 000,00 Kč

Hloubení vrtů pro ochranné staveb. čerp. (výstroj min. 160 mm), ocelová chránička bm 100 3 200 320 000,00 Kč

Dovoz a instalace sanační stanice soubor 1 150 000 150 000,00 Kč

Instalace čerpací techniky vč. rozvodů soubor 1 100 000 100 000,00 Kč

Provoz a údržba sanační stanice a san. čerpání do 1 l/s měsíc 5 35 000 175 000,00 Kč

Stavební čerpání z výkopu včetně čištění na san. stanici (do 1 l/s) den 180 1 600 288 000,00 Kč

Nákup redukčního činidla kg 0 80 0,00 Kč

Přeprava aplikační soupravy km 0 50 0,00 Kč

Aplikace redukčního činidla soubor 0 20 000 0,00 Kč

Demontáž a odvoz technologie soubor 1 36 400 36 400,00 Kč

Likvidace vrtů na závěr sanace ks 24 14 000 336 000,00 Kč

SO-04 Odstranění odpadů vzniklých v rámci stavby 4 199 000,00 Kč

Polatek za odstranění odpadů z čištění vod (kaly, sorbenty, akt. uhlí) t 2 6 500 13 000,00 Kč

Poplatek za uložení kontaminovaného výkopku na ekologické skládce m3 1800 2 000 3 600 000,00 Kč

Vodorovné přesmístění výkopku na skládku t 1200 480 576 000,00 Kč

Vodorovné přesmístění odpadu ze sanace vody km 200 50 10 000,00 Kč

SO-05 Monitoring kvalitativních ukazatelů v rámci realizace stavby 1 972 360,00 Kč

Odběr vzorků zeminy během odtěžby ks 100 120 12 000,00 Kč

Analytická stanovení ClU v zemině ks 100 800 80 000,00 Kč

Odběr vzorků podz. vody v dynamickém stavu ks 250 900 225 000,00 Kč

Analytická stanovení ClU v podzemní vodě ks 250 1 500 375 000,00 Kč

Stanovení VC v podzemní vodě ks 250 800 200 000,00 Kč

Stanovení metan, etan, eten, Fe, Cl-, TOC v podzemní vodě ks 250 3 000 750 000,00 Kč

Odběr vzorků vody na výstupu ze san. stanice ks 10 100 1 000,00 Kč

Analytická stanovení ClU na výstupu ze san. stanice ks 10 1 500 15 000,00 Kč

Přeprava vzorků do laboratoře km 6 200 10 62 000,00 Kč

Odběr vzorku demoličních materiálů ks 3 120 360,00 Kč

Laboratorní stanovení - všechny a/nebo vybrané parametry třídy vyluhovatelnosti I dle 

tabulky 2.1. vyhlášky 294/2005 Sb - zemina ks 3 4 000 12 000,00 Kč

Odběr vzorku podzemní vody v dyn. stavu (6 měsíců - po ukončení stavby) ks 80 900 72 000,00 Kč

Analytická stanovení ClU v podzemní vodě ks 80 1 500 120 000,00 Kč

Odběr vzorku podzemní vody v dynamickém stavu (prokázání san. limitů) ks 20 900 18 000,00 Kč

Analytická stanovení ClU v podzemní vodě ks 20 1 500 30 000,00 Kč

SO-06 Řízení a koordinace stavby - inženýrská činnost 350 000,00 Kč

Práce odborných profesí - stavební dozor, geolog, hydrogeolog hod 300 500 150 000,00 Kč

Práce odborných profesí - technik hod 300 400 120 000,00 Kč

Osobní přeprava km 4 000 10 40 000,00 Kč

Zpracování závěrečné zprávy ks 1 15 000 15 000,00 Kč

Záznam do databáze SEKM a Priority KM soubor 1 10 000 10 000,00 Kč

Aktualizace analýzy rizik po ukončení nápr. opatření soubor 1 15 000 15 000,00 Kč

Celkem bez DPH 13 348 010,00 Kč

Klasická metoda



Příloha 2 

 

Položkové rozpočty sanačních metod – inovativní metoda 

 
Vlastní zpracování dle přílohy 3,[16] 

 

 

Druh výkonu Jednotka

Počet 

jednotek

Jedn. cena

(Kč bez DPH)

Celk. cena

(Kč bez DPH)

SO-01 Stavební příprava 730 000,00 Kč

Provedení geofyzikálního průzkumu v ohnisku kontaminace soubor 1 350 000 350 000,00 Kč

Vypracování prováděcího projektu pro stavební úřad soubor 1 50 000 50 000,00 Kč

Vytyčení inženýrských sítí soubor 1 20 000 20 000,00 Kč

Zařízení staveniště soubor 1 100 000 100 000,00 Kč

Přípravné práce (přípojné místo el.) soubor 1 140 000 140 000,00 Kč

Přípravné práce (plocha pro san.st.) soubor 1 55 000 55 000,00 Kč

Vytyčení vrtů a výkopu soubor 1 15 000 15 000,00 Kč

SO-02 Stavebně-demoliční práce v ohnisku kontaminace 1 866 500,00 Kč

Bourání stavebních konstrukcí vč. odvozu suti a vybouraného materiálu na skládku, 

uložení na ekologické skládce m3 50 400 20 000,00 Kč

Vzepření stěn pažení dle specifik. v projektu (kotvené zápory) m2 200 4 825 965 000,00 Kč

Odstranění stěn pažení m2 200 800 160 000,00 Kč

Hloubení nezapaž. jam v hor. 3 (skrývky) m3 1700 70 119 000,00 Kč

Vodorovné přemístění výkopku a uložení na meziskládku m3 1700 45 76 500,00 Kč

Hloubení nezapaž. jam v hor. 3 (kontamin. zeminy) m3 300 105 31 500,00 Kč

Materiál na zásyp jam (hrubozrnný inertní materiál) m3 300 500 150 000,00 Kč

Vodorovné přemístění vč. naložení zásypu jam  m3 300 100 30 000,00 Kč

Uložení drenážní roury specifk. dle projektu do jámy soubor 1 55 000 55 000,00 Kč

Vodorovný přesun výkopku z meziskládky a zásyp jámy (skrývky) m3 1700 35 59 500,00 Kč

Hutnění zásypu po vrstvách 0.5 m ručně m2 4000 50 200 000,00 Kč

SO-03 Stavebně-ochranné čerpání, sanace vod 2 341 400,00 Kč

Přeprava vrtné soupravy km 220 50 11 000,00 Kč

Hloubení vrtů pro ochranné staveb. čerp. (výstroj min. 160 mm), ocelová chránička bm 50 3 200 160 000,00 Kč

Dovoz a instalace sanační stanice soubor 1 350 000 350 000,00 Kč

Instalace čerpací techniky vč. rozvodů soubor 1 310 000 310 000,00 Kč

Provoz a údržba sanační stanice a san. čerpání do 1 l/s měsíc 15 35 000 525 000,00 Kč

Stavební čerpání z výkopu včetně čištění na san. stanici (do 1 l/s) den 60 1 600 96 000,00 Kč

Nákup redukčního činidla kg 8 000 80 640 000,00 Kč

Přeprava aplikační soupravy km 220 50 11 000,00 Kč

Aplikace redukčního činidla soubor 1 20 000 20 000,00 Kč

Demontáž a odvoz technologie soubor 1 36 400 36 400,00 Kč

Likvidace vrtů na závěr sanace ks 13 14 000 182 000,00 Kč

SO-04 Odstranění odpadů vzniklých v rámci stavby 968 000,00 Kč

Polatek za odstranění odpadů z čištění vod (kaly, sorbenty, akt. uhlí) t 10 6 500 65 000,00 Kč

Poplatek za uložení kontaminovaného výkopku na ekologické skládce m3 300 2 000 600 000,00 Kč

Vodorovné přesmístění výkopku na skládku t 600 480 288 000,00 Kč

Vodorovné přesmístění odpadu ze sanace vody km 300 50 15 000,00 Kč

SO-05 Monitoring kvalitativních ukazatelů v rámci realizace stavby 2 175 120,00 Kč

Odběr vzorků zeminy během odtěžby ks 48 120 5 760,00 Kč

Analytická stanovení ClU v zemině ks 48 800 38 400,00 Kč

Odběr vzorků podz. vody v dynamickém stavu ks 285 900 256 500,00 Kč

Analytická stanovení ClU v podzemní vodě ks 285 1 500 427 500,00 Kč

Stanovení VC v podzemní vodě ks 285 800 228 000,00 Kč

Stanovení metan, etan, eten, Fe, Cl-, TOC v podzemní vodě ks 285 3 000 855 000,00 Kč

Odběr vzorků vody na výstupu ze san. stanice ks 30 100 3 000,00 Kč

Analytická stanovení ClU na výstupu ze san. stanice ks 30 1 500 45 000,00 Kč

Přeprava vzorků do laboratoře km 6 600 10 66 000,00 Kč

Odběr vzorku demoličních materiálů ks 3 120 360,00 Kč

Laboratorní stanovení - všechny a/nebo vybrané parametry třídy vyluhovatelnosti I dle 

tabulky 2.1. vyhlášky 294/2005 Sb - zemina ks 3 4 000 12 000,00 Kč

Odběr vzorku podzemní vody v dyn. stavu (6 měsíců - po ukončení stavby) ks 80 900 72 000,00 Kč

Analytická stanovení ClU v podzemní vodě ks 80 1 500 120 000,00 Kč

Odběr vzorku podzemní vody v dynamickém stavu (prokázání san. limitů) ks 19 900 17 100,00 Kč

Analytická stanovení ClU v podzemní vodě ks 19 1 500 28 500,00 Kč

SO-06 Řízení a koordinace stavby - inženýrská činnost 360 000,00 Kč

Práce odborných profesí - stavební dozor, geolog, hydrogeolog hod 400 500 200 000,00 Kč

Práce odborných profesí - technik hod 200 400 80 000,00 Kč

Osobní přeprava km 4 000 10 40 000,00 Kč

Zpracování závěrečné zprávy ks 1 15 000 15 000,00 Kč

Záznam do databáze SEKM a Priority KM soubor 1 10 000 10 000,00 Kč

Aktualizace analýzy rizik po ukončení nápr. opatření soubor 1 15 000 15 000,00 Kč

Celkem bez DPH 8 441 020,00 Kč

Inovativní metoda
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Položkový ceník Dekonta a.s. 
   

    

Druh výkonu Jednotka 
Počet 

jednotek 

Jedn. cena 
(Kč bez 
DPH) 

        

SO-01 Stavební příprava       

Provedení geofyzikálního průzkumu v ohnisku kontaminace soubor 1 350 000 

Vypracování prováděcího projektu pro stavební úřad soubor 1 50 000 

Vytyčení inženýrských sítí soubor 1 20 000 

Zařízení staveniště soubor 1 100 000 

Přípravné práce (přípojné místo el.) soubor 1 140 000 

Přípravné práce (plocha pro san.st.) soubor 1 55 000 

Vytyčení vrtů a výkopu soubor 1 15 000 

        

SO-02 Stavebně-demoliční práce v ohnisku kontaminace       

bourání stavebních konstrukcí vč. odvozu suti a vybouraného 
materiálu na skládku, uložení na ekologické skládce m3 1 400 

vzepření stěn pažení dle specifik. v projektu (kotvené zápory) m2 1 4 825 

odstranění stěn pažení m2 1 800 

hloubení nezapaž. jam v hor. 3 (skrývky) m3 1 70 

vodorovné přemístění výkopku a uložení na meziskládku m3 1 45 

hloubení nezapaž. jam v hor. 3 (kontamin. zeminy) m3 1 105 

materiál na zásyp jam (hrubozrnný inertní materiál) m3 1 500 

vodorovné přemístění vč. naložení zásypu jam   m3 1 100 

uložení drenážní roury specifk. dle projektu do jámy soubor 1 55 000 

vodorovný přesun výkopku z meziskládky a zásyp jámy 
(skrývky) m3 1 35 

hutnění zásypu po vrstvách 0.5 m ručně m2 1 50 

        

        

SO-03 Stavebně-ochranné čerpání, sanace vod        

přeprava vrtné soupravy km 1 50 

hloubení vrtů pro ochranné staveb. čerp. (výstroj min. 160 mm), 
ocelová chránička bm 1 3 200 

dovoz a instalace sanační stanice soubor 1 350 000 

instalace čerpací techniky vč. rozvodů soubor 1 310 000 

provoz a údržba sanační stanice a san. čerpání do 1 l/s měsíc 1 35 000 

stavební čerpání z výkopu včetně čištění na san. stanici (do 1 
l/s) den 1 1 600 

nákup redukčního činidla kg 1 80 

přeprava aplikační soupravy km 1 50 

aplikace redukčního činidla soubor 1 20 000 

demontáž a odvoz technologie soubor 1 36 400 

likvidace vrtů na závěr sanace ks 1 14 000 

        

        

SO-04 Odstranění odpadů vzniklých v rámci stavby        

polatek za odstranění odpadů z čištění vod (kaly, sorbenty, akt. 
uhlí) t 1 6 500 

poplatek za uložení kontaminovaného výkopku na ekologické 
skládce m3 1 2 000 

vodorovné přesmístění výkopku na skládku  t 1 480 

vodorovné přesmístění odpadu ze sanace vody  km 1 50 
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SO-05 Monitoring kvalitativních ukazatelů v rámci realizace 
stavby       

odběr vzorků zeminy během odtěžby ks 1 120 

analytická stanovení ClU v zemině ks 1 800 

odběr vzorků podz. vody v dynamickém stavu ks 1 900 

analytická stanovení ClU v podzemní vodě ks 1 1 500 

stanovení VC v podzemní vodě ks 1 800 

stanovení metan, etan, eten, Fe, Cl-, TOC v podzemní vodě ks 1 3 000 

odběr vzorků vody na výstupu ze san. stanice ks 1 100 

analytická stanovení ClU na výstupu ze san. stanice ks 1 1 500 

přeprava vzorků do laboratoře km 1 10 

odběr vzorku demoličních materiálů ks 1 120 

laboratorní stanovení - všechny a/nebo vybrané parametry třídy 
vyluhovatelnosti I dle tabulky 2.1. vyhlášky 294/2005 Sb - 
zemina ks 1 4 000 

        

odběr vzorku podzemní vody v dyn. stavu (6 měsíců - po 
ukončení stavby) ks 1 900 

analytická stanovení ClU v podzemní vodě ks 1 1 500 

        

odběr vzorku podzemní vody v dynamickém stavu (prokázání 
san. limitů) ks 1 900 

analytická stanovení ClU v podzemní vodě ks 1 1 500 

        

SO-06 Řízení a koordinace stavby - inženýrská činnost       

práce odborných profesí - stavební dozor, geolog, hydrogeolog hod 1 500 

práce odborných profesí - technik hod 1 400 

osobní přeprava km 1 10 

zpracování závěrečné zprávy ks 1 15 000 

záznam do databáze SEKM a Priority KM soubor 1 10 000 

aktualizace analýzy rizik po ukončení nápr. opatření soubor 1 15 000 

        

 Zdroj: [Dekonta a.s.] 
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Zdroj[15] 

 

Měsíc

Týden 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 37 38 39 40 37 38 39 40 37 38 39 40 37 38 39 40 37 38 39 40 37 38 39 40

SO-01 Stavební příprava

SO-02 Stavebně demoliční práce Zásyp jámy

SO-03 Stavebně-ochranné čerpaní a sanace vod

SO-04 Odstranění odpadů vzniklých v rámci stavby

SO-05 Monitoring kvalitativních ukazatelů v rámci realizace stavby Kontrolní od.

Měsíc

Týden 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 37 38 39 40 37 38 39 40 37 38 39 40 37 38 39 40 37 38 39 40 37 38 39 40

SO-01 Stavební příprava

SO-02 Stavebně demoliční práce - odtěžba Instalace sanačních vrtů a drénů

SO-03 Stavební čerpání Stavebně-ochranné čerpaní a sanace vod

SO-04 Odstranění odpadů vzniklých v rámci stavby

SO-05 Monitoring kvalitativních ukazatelů v rámci realizace stavby Kontrolní od.
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