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vodohospodářské služby v oblasti 
odpadních vod, projekční 
a inženýrské činnosti

vodohospodářské služby v oblasti 
pitných vod, projekční a inženýrské 

činnosti
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	 Vodohospodářské služby v oblasti odpadních vod
	 Zajištění povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 
 podzemních a do kanalizační sítě, vč. hydrogeologického posouzení   
 vhodnosti zasakování odpadních vod do vod podzemních 
	 Zpracování podkladů pro Českou inspekci životního prostředí ohledně  
 stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových  
 (množství a koncentrace ukazatelů znečištění a objem vypouštěných   
 odpadních vod)
	 Předávání údajů o vypouštění odpadních vod správci povodí pro 
 potřeby vodní bilance a podávání hlášení o vypouštění odpadních vod  
 vodoprávnímu úřadu 
	 Zpracování kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu a zajištění  
 jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem
	 Zpracování provozního řádu kanalizace, vč. kanalizace pro veřejnou potřebu, 
 příp. provozního řádu čistírny odpadních vod
	 Odběry vzorků odpadních vod a analýza sledovaných ukazatelů v akreditované  
 laboratoři; měření objemu vypouštěných odpadních vod a vedení evidence   
 podle jednotlivých ukazatelů znečištění; zajištění provozních rozborů 
 na čistírnách odpadních vod
	 Vedení majetkové a provozní evidence kanalizací pro veřejnou potřebu 
 a čistíren odpadních vod 
	 Zajištění souhlasu krajského úřadu k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 
	 Zpracování plánu financování obnovy kanalizací a čistíren odpadních vod
	 Zajištění dalších požadavků vyplývajících z příslušné legislativy týkající se 
 provozování kanalizací pro veřejnou potřebu, resp. odvádění odpadních vod
	 Projekční a inženýrské činnosti týkající se staveb kanalizačních stok 
 a čistírenských objektů 
	 Průběžné sledování platné legislativy

 Zajištění povolení k odběru podzemní vody, vč. hydrogeologického posouzení
 Příprava podkladů pro stanovení ochranného pásma zdroje 
 podzemní vody
 Zpracování podkladů pro Českou inspekci životního prostředí ohledně stanovení   
 poplatků za odebrané množství podzemní vody
 Předávání údajů o odběru podzemní vody správci povodí 
 pro potřeby vodní bilance a podávání hlášení o odběru vody vodoprávnímu   
 úřadu 
 Zpracování provozního řádu vodovodu, vč. vodovodu pro veřejnou 
 potřebu, příp. provozního řádu úpravny vody, a zajištění jeho 
 schválení územním pracovištěm Krajské hygienické stanice
 Odběry vzorků vody ve zdroji, úpravně, a jejich analýza akreditovanou 
 laboratoří, vč. zasílání výsledků analýz vody v digitální podobě územnímu 
 pracovišti krajské hygienické stanici
 Pravidelné měření množství odebrané vody
 Vedení majetkové a provozní evidence vodovodu pro veřejnou potřebu 
 a úpravny vody 
 Zajištění souhlasu krajského úřadu k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu 
 Zasílání výsledků rozboru surové vody zásobující vodovod pro veřejnou potřebu  
 krajskému vodoprávnímu úřadu
 Zpracování plánu financování obnovy vodovodů a úpraven
 Zajištění dalších požadavků vyplývajících z příslušné legislativy týkající se 
 provozování vodovodů pro veřejnou potřebu, resp. dodávky pitné vody
 Projekční a inženýrské činnosti týkající se staveb, vodovodních řadů 
 a vodárenských objektů, včetně úpraven vody 
 Průběžné sledování platné legislativy

VÍCE INFORMACÍ VÍCE INFORMACÍ



úpravny vody, 
čistírny odpadních vod

zpracování projektů dotačních 
programů, kompletní administrace 

žádostí o podporu

3 4

 Poradenské služby k dotačním titulům 
 Konzultace k projektovému záměru a vhodným zdrojům 
 financování 
 Kompletní zpracování a administrace žádosti o dotaci 
 Vypracování projektů
 Zajištění finančních rozborů a ekonomických analýz 
 Řízení projektů a sledování nákladů z hlediska uznatelnosti 
 Vypracování analýz EIA – posuzování vlivů na životní prostředí 

 Řízení technologických provozů ČOV
 Klasické úpravny pro odstraňování železa, manganu, dusičnanů 
 a amonných iontů z pitné vody
 Moderní biotechnologie úpravy vody v horninovém prostředí
 Provzdušňovací věže pro odstraňování těkavých chlorovaných uhlovodíků z vody 
 s následným čištěním  odplynu ze zařízení
 Provzdušňovací věže pro desorpci radonu a oxidu uhličitého z vody
 Horizontální provzdušňovače pro desorpci radonu z vody
 Aerátory pro sycení podzemních vod kyslíkem 
 Gravitačně sorpční odlučovače ropných látek z podzemních 
 a odpadních vod
 Hygienické zabezpečení vody
 Změkčování vody, odstraňování dusičnanů a demineralizace
 Voda pro energetický průmysl
 Čiření
 Odkyselování vody
 Zušlechťování vody
 Reverzní osmóza

VÍCE INFORMACÍ VÍCE INFORMACÍ



přípravné práce pro stavby, 
stavební čerpání, nové zdroje vody

radonový program, 
ozdravná opatření 

       

5 6

 Zajištění stanovení radonového indexu pozemku
 Zhotovení projektových dokumentací stupně pro územní řízení, 
 stavební řízení a realizaci
 Zhotovení projektových dokumentací potřebných k podání žádosti  
 k získání finančních prostředků ze státní dotace na ozdravná 
 opatření
 Pomoc při zajišťování dokladů potřebných k získání finančních 
 prostředků ze státní dotace na ozdravná opatření
 Ověření úrovně koncetrace radonu, vyhodnocení odběrů 
 Vypracování návrhu technických opatření 
 Realizace ozdravných opatření, jejich uvedení do provozu 
 Zajištění trvalého servisu již provozovaných zařízení na úpravu vody 
 a vyhodnocení   jejich činnosti
 Zpracování monitorovacích studií plošného výskytu radonu v rámci 
 územního celku
 

 Inženýrskogeologický průzkum
 Radonový průzkum
 Vliv záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA) 
 Zpracování hlukových a rozptylových studií
 Posudky připravovaných staveb z hlediska stavební akustiky

 Zpracování hydrogeologických posudků, projektů, studií a expertiz
 Ochrana podzemních vod
 Hydrogeologický průzkum
 Hydrogeologické modelování
 Vyhledávání a budování nových zdrojů pitné a užitkové vody
 Regenerace zdrojů vody
 Hydrodynamické zkoušky
 Stavební čerpání - snižování hladiny podzemních vod 
 na požadovanou úroveň

VÍCE INFORMACÍ VÍCE INFORMACÍ



průzkumné práce za účelem 
zjištění existence ekologické zátěže

výroba z plastů, 
zakázková výroba z plastů7 8

Svařování konstrukcí z termoplastů

Vyrábíme:

 Biologické čistírny odpadních vod
 Biologické dočišťovací filtry
 Tříkomorové septiky
 Provzdušňovací věže
 Odlučovače lehkých kapalin
 Horizontální provzdušňovače
 Odlučovače tuků
 Šachty na čerpání splaškových vod
 Vodoměrné šachty
 Filtrační zařízení znečištěného vzduchu
 Nádrže, jímky a další výrobky na přání zákazníka

VÍCE INFORMACÍ VÍCE INFORMACÍ

Průzkumné práce:

komplexní služby související s určením charakteru, míry a rozsahu znečištění 
(ekologické zátěže):
 horninového prostředí,
 podzemní vody
 stavebních konstrukcí v zájmovém území.

Provedeme:

 rekognoskaci lokality,
 rešerši archivních dat,
 terénní zkoušky,
 geodetická měření,
 vrtné práce,
 odběry vzorků a jejich analýzy.

Výstup:

 posudky,
 zprávy nebo
 ekologické audity např. pro podklad k ocenění pozemku, řešení sporů  
 nebo pro jednání s orgány státní správy.



analýzy rizika, studie proveditelnosti, 
projekty sanačních prací

sanace ekologických zátěží9 10

 Projekty, realizace a vyhodnocení průzkumných prací
 Zpracování transportních modelů šíření znečištění a modelů přirozené 
 atenuace
 Zpracování analýzy rizik kontaminovaného území
 Zpracování studií proveditelnosti
 Realizace pilotních pokusů
 Projekty sanačních technologií
 Výroba, dodávka a instalace sanačních technologií pro dlouhodobé 
 i krátkodobé sanační zásahy
 Výroba a dodávka mobilních sanačních technologií pro řešení havarijních  
 úniků na pozemních komunikacích
 Odtěžba a likvidace kontaminovaných stavebních materiálů
 Zajištění demoličních a zemních prací
 Zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí 
 (ochranné hydraulické bariéry)
 Vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadované cílové  
 sanační limity
 Zpracování návrhu, studie, projektu a následná výroba a realizace 
 technologie pro čištění podzemní vody od kontaminujících látek,s dalším  
 využitím vyčištěné (upravené) vody jako pitné či užitkové 
 Supervize a expertní činnost
 Následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení  
 sanačního zásahu
 Zpracování závěrečné zprávy z průběhu realizace nápravných opatření
 Uvedení sanované lokality do původního stavu
 Vyčíslení nákladů na realizaci nápravných opatření (ocenění existující 
 ekologické zátěže)  

VÍCE INFORMACÍ VÍCE INFORMACÍ

Analýzu rizik je doporučeno zpracovat v případech, kdy existuje podezření na:

 existenci závažného ohrožení nebo znečištění povrchových 
 nebo podzemních vod (tzv. závadného stavu 
 podle paragrafu 42 vodního zákona),
 další negativní dopady kontaminace na lidské zdraví či jednotlivé složky  
 životního prostředí avšak nelze rozhodnout o nápravných opatřeních 
 na základě jednoznačně prokázaného porušení legislativních norem.

Analýza rizika se stává rozhodujícím odborným podkladem pro proces   
eliminace rizik souvisejících s kontaminací území.

 Analýza rizik je komplexní materiál, sestávající obvykle z těchto na sebe  
 navazujících částí:
 průzkum stavu znečištění území prováděný podle samostatného 
 metodického pokynu,
 hodnocení zdravotních rizik a rizik pro jednotlivé složky životního 
 prostředí vyplývajících z tohoto znečištění,
 návrh cílů a cílových parametrů nápravného opatření a způsobu 
 prokázání jejich dosažení včetně návrhu postsanačního monitoringu,
 návrh nápravných opatření nebo srovnání alternativních postupů 
 omezování či eliminace rizik, popř. návrh na zpracování studie 
 proveditelnosti,
 odhad finančních nákladů a časové náročnosti doporučených variant  
 nápravných opatření (analýza poměru vynaložených prostředků 
 k míře snížení rizik),
 zpracování modelů šíření kontaminantů v horninovém prostředí.



odběry vzorků a zajištění analýzstálá havarijní služba
pro úniky závadných látek11 12

VÍCE INFORMACÍ VÍCE INFORMACÍ

Havarijní služba funguje celý rok 24 hodin denně .
Posádka havarijní služby vyjíždí na místo s plně vybaveným zásahovým vozidlem 
do dvou hodin od nahlášení havárie. 
Zásah havarijní služby je vždy prováděn pod vedením odborně vyškoleného pracov-
níka.

Základní náplň havarijní služby:

	 výjezd speciálně vybaveného zásahového vozidla na základě ohlášení havárie,
	 zajištění odborné koordinace zásahu v rámci havarijního úniku látek 
 kontaminujících životní prostředí, 
	 jednání s orgány státní správy při řešení havarijního úniku,
 
	 zajištění projekční přípravy sanačního zásahu a kompletní realizace sanačních  
 prací včetně likvidace vzniklých nebezpečných odpadů,
	 zpracování závěrečné zprávy z průběhu sanačního zásahu eventuálně dalších  
 následných prací (zpracování analýzy rizika, dlouhodobý monitoring apod.). 

Vybavení havarijního vozidla umožňuje provést bezodkladný zásah na místě havárie:

	 kompletní rekognoskaci lokality a fotodokumentaci prací,
	 ochranu povrchových toků nornými stěnami a sorpčními hady,
	 monitoring znečištění horninového prostředí,
	 monitoring povrchových a podzemních vod,
	 ochranu kanalizačních řadů,
	 ošetření zasažených ploch sorpčními prostředky, jejich sběr a likvidaci.

Odběry vzorků a zajištění analýz (voda, zemina, stavební materiály)
Vhodně koncipované vzorkovací práce a následné účelové rozbory 
vzorků přinášejí zásadní informace o existenci, rozsahu, míře a charakte-
ru znečištění přírodního prostředí.

Provádíme odběry vzorků veškerých materiálů:

	 vod pitných,
	 vod ke koupání,
	 vod podzemních i povrchových,
	 vod odpadních, průmyslových i splaškových,
	 dnových sedimentů,
	 zemin,
	 půdního vzduchu,
	 odpadů a kalů,
	 stavebních materiálů.

Telefon 
na havarijní službu

721 206 833
721 206 834



inženýrskogeologické průzkumyhydrogeologické průzkumy 
a nové zdroje vody13 14

VÍCE INFORMACÍ VÍCE INFORMACÍ

	 Hydrogeologické vyjádření, posudky a studie
	 Projektové dokumentace studní (vrtaných, kopaných) a jiných vodohospodářských staveb v rámci  
 územních a stavebních řízení, možnosti projednání s pověřenými úřady 
	 Projektové dokumentace hydrogeologických průzkumů, vrtných a sanačních prací
	 Rizikové analýzy
	 Poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství
	 Stanovení rozsahu pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
	 Návrhy, vytyčování a revize pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
	 Monitoring kvality povrchových i podzemních vod
	 Průzkum znečištění nesaturované i saturované zóny horninového prostředí, zjišťování množství 
 a rozsahu znečištění, vyhledávání případných zdrojů kontaminace, jejich přesná lokalizace a sanace  
 znečištěného území, monitoring vlivu znečištění na okolní prostředí
	 Hydrogeologická ochrana podzemních vod
	 Matematické modelování - zpracování modelových řešení proudění podzemních vod a transportu 
 kontaminantů v saturované zóně horninového prostředí za využití 3-D modelového prostředí 
 programu Visual MODFLOW verze 4.1 a nástavbových programů  MT3D, RT3D, SEAWAT a MODPATH
	 Vyhledávání zdrojů podzemní vody pro pitné a užitkové účely
	 Realizace vrtaných a kopaných studní
	 Hydrogeologický dozor při realizaci prací
	 Odběry a analýzy vzorků vod
	 Zjišťování vydatností zdrojů podzemní vody
	 Návrhy technologií úpravy vody
	 Provádění ověřovacích, krátkodobých a dlouhodobých čerpacích a stoupacích zkoušek
	 Provádění vsakovacích zkoušek
	 Vyhodnocení hydrodynamických zkoušek za účelem zjišťování hydraulických parametrů   
 zvodnělého prostředí a vydatností zdrojů podzemních vod, režimní monitoring hladin podzemní  
 vody v hydrogeologických objektech, jejich vyhodnocení

Zpracovávání inženýrskogeologických průzkumů:

	 před investiční výstavbou,
	 před výstavbou rodinných a bytových domů,
	 pro sanaci geodynamických jevů.

Inženýrskogeologický průzkum dodá podklady pro projekci a realizaci 
optimálního využití lokality pro:

	 stavebnictví,
	 územní plánování,
	 těžbu surovin,
	 při sanaci nebezpečných geodynamických jevů,
	 ochranu životního prostředí.

Dále poskytne údaje pro posouzení:

	 možnosti vybudování staveb v daném geologickém prostředí,
	 účelnosti vybudování staveb v daném geologickém prostředí,
	 při zakládání a budování staveb,
	 při posuzování stability svahů,
	 návrzích sanace nestabilních svahů.

Průzkumné metody zahrnují práce terénní, laboratorní a vyhodnocova-
cí, jejichž skladba a rozsah závisí na druhu řešené problematiky.



odborné posudky, ekologické audity, 
expertizy, eia, supervize15 semináře, konference, vzdělávání, 

vydávání odborných publikací 16

	 Zpracování ekologických auditů

	 Vypracování oznámení, dokumentací a posudků EIA

	 Zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle zákona 
 o ochraně ovzduší

	 Zpracování hlukových studií

	 Supervize sanačních a průzkumných studií

	 Celorepublikové i mezinárodní odborné konference k různým tématům 
 z oblasti ochrany životního prostředí a vodního hospodářství
	 Semináře k nově vydávaným právním předpisům a metodickým pokynům 
 v oblasti ochrany životního prostředí a vodního hospodářství
	 Semináře a konference o nových teoretických poznatcích, laboratorním  
 testování a ověřování nových environmentálních metod a technologií, 
 pilotních pokusech i zkušenostech z environmentální praxe 
	 Vzdělávací programy týkající se dotační politiky a financování oblasti   
 ochrany životního prostředí a vodního hospodářství
	 Příprava a realizace akreditovaných vzdělávacích programů pro úředníky 
 veřejné správy
	 Příprava a realizace seminářů z oblasti dopravně-správních agend
	 Příprava a realizace seminářů z oblasti udržitelného rozvoje venkova 
 a venkovského cestovního ruchu
	 Příprava a realizace vzdělávacích akcí na klíč, dle požadavků zákazníka
	 Příprava vzdělávacích projektů z dotačních titulů zaměřených na oblast  
 ochrany životního prostředí
	 Vydávání a prodej sborníků z jednotlivých konferencí a seminářů
	 Vydávání a prodej odborných publikací z oblasti ochrany 
 životního prostředí
	 Vydání firemního časopisu
	 Pronájem moderních konferenčních prostor v sídle firmy

VÍCE INFORMACÍ VÍCE INFORMACÍ



BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Zajistíme vzorkování:
vod pitných
vod ke koupání
vod odpadních
vod podzemních
vod povrchových
zemin
kalů
odpadů a jiných materiálů dle požadavků   
 zákazníka
půdního vzduchu

Provádíme rozbory:
průmyslových kompostů a surovin pro jejich   
 výrobu
vzorků odpadů dle platné legislativy
vzorků kalů z ČOV
vzorků půdního vzduchu

Radiochemie
laboratoř vlastní povolení SÚJB k provádění   
 služeb významných z hlediska radiační ochrany

Provádíme kompletní rozbory všech druhů vod:
vyšetřování jakosti pitné vody dle vašich 
 požadavků
analýzy vzorků vod z umělých koupališť 
analýzy vzorků vod z  koupališť ve volné přírodě, 
 víceúčelových nádrží
analýzy vzorků vod z rehabilitačních bazénů
vod podzemních
vod z koupelových bazénů
vod ze soukromých bazénů
vod povrchových
vod odpadních z domovních ČOV
vod průmyslových

Provádíme:
stanovení radonového indexu pozemku
měření a hodnocení obsahu objemové aktivity  
 izotopu222 radonu ve vodě
zajistíme stanovení alfa a beta aktivity ve vodě

Autorizovaná měření energetických a technologic-
kých zdrojů znečišťování moderním zařízením
ze zdrojů emitujících organické látky 
 (lakovny, lisování za tepla, čistírny apod.)
z výroby, zpracování a povrchových 
 úprav kovů
z gumárenského a chemického   
 průmyslu
ze skláren a truhláren
z keramického průmyslu
z energetických zdrojů s kotli 
 spalujícími plynná, kapalná 
 a tuhá paliva

Oddělení ochrany ovzduší
nabízíme komplexní služby   
 v oblasti ochrany ovzduší 
 v souladu s platnou legislativou

Ostatní služby v oblasti ochrany 
ovzduší
bezplatná konzultační 
 a poradenská činnost
kategorizace prací v oblasti   
 pracovního prostředí
zpracování hlášení a výpočet   
 poplatků za znečišťování   
 ovzduší
součinnost při zavádění 
 a změnách IPPC
spolupráce při přípravě 
 na verifikaci skleníkových plynů
zpracování rozptylových studií   
 a odborných posudků
zpracování oznámení, dokumentace  
 a posudků v rámci řízení EIA

Zajistíme 
kontrolu účinnosti sterilizátorů 
pomocí bioindikátorů
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