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Úvod

• Příspěvek stručně popisuje jednotlivé aspekty, resp. skutečnosti

realizace veřejné zakázky „Pasportizace lokalit po Sovětské armádě (SA),

2008/2009“, financované z rozpočtových prostředků MŽP.

• Informace dále uvedené v textu, týkající se jednotlivých lokalit po SA,

jsou dostupné široké odborné i laické veřejnosti a to především

prostřednictvím databáze „Systém evidence kontaminovaných míst“

(SEKM), přičemž souhrnné vyhodnocení priorit těchto lokalit je vyvěšeno

na webových stránkách MŽP (http://mzp.cz/cz/pasportizace_lokalit).
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Stručná historie problematiky lokalit po Sovětské  armádě

• V únoru 1990 podepsána dohoda o odchodu sovětských vojsk.

• Vzniká ekologické komise.

• V září 1991 zřízen Úřadu pro řešení důsledků pobytu Sovětské armády
na území ČSFR.

• V listopadu 1992 činnosti a kompetence související s nápravnými
opatřeními na lokalitách po SA převedeny do kompetence MŽP usnesením
vlády ČR č. 2 ze dne 6. ledna 1993.

• Dle dřívějších údajů evidováno přibližně 73 lokalit.

• Na cca 60 z nich ověřena významná ekologická zátěž.



Důvody realizace pasportizace lokalit po Sovětské armádě

• Nutnost ověřit a shrnout veškeré dostupné historické údaje.

• Potřeba získání rozhodujících podkladů.

• Nová metodika MŽP pro stanovení priorit kontaminovaného místa (PKM).

• Potřeba předcházet situacím, kdy na některých lokalitách SA dochází ke

sporům s novými nebo stávajícími vlastníky dotčených pozemků ve vazbě
na event. ekologické škody po SA.

• Doplnění potřebných údajů o všech lokalitách po SA do databáze SEKM.



Cíl a hlavní náplň pasportizace lokalit po Sovětské armádě

• Revize a studium všech doposud vypracovaných materiálů.

• Rekognoskace předmětných lokalit.

• Zařazení každé z lokalit do různých kategorií priorit.

• Zpracování záznamu do databáze SEKM ke každé lokalitě a to
zejména v těchto případech kde nebylo toto plnění z různých důvodů
realizováno nebo nebyl záznam proveden úplně.



Realizace pasportizace lokalit po Sovětské armádě 

• Studiem archivních materiálů a terénní rekognoskací bylo
identifikováno celkem 114 lokalit po SA, vč. skládek založených či
využívaných SA, přičemž některé jsou vedeny jako samostatné lokality
(např. Olomouc-Grygov, Sojovice, Bobrovník, atd.).

• Rozšíření počtu lokalit z původních 73 na 114 je zapříčiněno zejména
podrobnějším rozčleněním lokalit ve vlastních VVP a přesnějším
definováním pojmu „lokalita ve spojení se Sovětskou armádou.



Definování pojmu „lokalita“ ve spojení se Sovětskou armádou

• Lokalita po SA - ucelená část území kde byla vojska SA prokazatelně
dislokována či které dlouhodobě využívala.

• Dílčí přidružená lokality (tzv. satelitní) - obvykle situovány odděleně
od lokality hlavní ve vzdálenosti nejčastěji v prvních jednotkách km,
využívané však společně s hlavní lokalitou.

• Lokalita/objekt bez ekologické zátěže - prokazatelně SA využívány,
nebylo zde nakládáno se závadnými látkami, nebyly identifikovány či
prokazatelně neexistovaly žádné zdroje znečištění a nebyl ani teoretický
předpoklad vzniku ekologické zátěže. Jsou pro úplnost identifikovány,
nejsou však samostatně hodnoceny ani zařazeny do databáze SEKM.



• „Potencionální“ lokality - nebyly oficiálně předávány, chybí informace
pro vyhodnocení, nebo je přítomnost SA nejistá či neprokázaná, často je
nelze ani přesně identifikovat. Jsou uváděny odděleně a nejsou hodnoceny
v rámci priorit ani zaznamenány v databázi SEKM.

• Kontaminovaná místa (KM) – zahrnují veškeré lokality po SA včetně
lokalit přidružených.



Databáze SEKM a priority KM

• Pro každou lokalitu po SA, resp. kontamin. místo byla vyhodnocena
kategorie priority dle metodiky MŽP.

• Byl proveden nový záznam u lokalit neevidovaných v SEKM, stávající
lokality byly aktualizovány.

• Na základě koncipovaného členění, resp. charakterizace lokalit bylo na
území ČR vymezeno a evidováno v databázi SEKM celkem 155
kontamin. míst, resp. 114 lokalit po SA. Jako výchozí stav pro
identifikaci ekologické zátěže po SA byl zvolen rok 1991.





Základní souhrnná tabulka lokalit SA (výřez)



Ukázka anotačního listu – lokalita Luštěnice (výřez)



Databáze SEKM

• Aktualizace/doplnění dat do SEKM probíhalo v souladu s MP MŽP.

• Celkem identifikováno 114 lokalit/155 kontaminovaných míst.

• Hlavní aspekty většího počtu lokalit po SA, resp. kontaminovaných míst:

- podrobnějším rozčleněním lokalit ve vlastních VVP,

- definování pojmu lokalita po SA,

- podrobná a důsledná rekognaskace a rozsáhlé vyhodnocení
dostupných materiálů,

- některé lokality vedeny v režimu utajovaných skutečností.

• Potřebné informace k jednotlivým lokalitám, resp. kontaminovaným
místům jsou vedeny v databázi SEKM (www.sekm.cz).
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Priority KM

• Hodnocení priorit probíhalo v souladu s MP MŽP.

• Celkem bylo pomocí software Priority KM vyhodnoceno 155 lokalit, resp.
kontaminovaných míst.

• 7 vyhodnoceno v kategorii nejvyšších priorit A1-A3 (lokality rizikové,
např. Hradčany, Olomouc-Neředín, Kuřívody, atd.).

• 97 vyhodnoceno v kategorie priorit P (lokality potenciálně rizikové, např.
Hvězdov, Lipník, Jezová, atd.), kdy pro definitivní závěry nejsou
odpovídající nebo dostatečné informace.

• 51 vyhodnoceno v do kategorii nejnižších priorit N0-N2 (lokality bez
významné kontaminace, např. Vrchbělá, Jiřice-Tábor 17, Jaroměř, atd.).









Závěry a další aspekty řešení ekologických škod po SA

• Kompletace veškerých dostupných informací o působení SA na území
ČR, včetně získání aktuálních dat v rámci vlastní rekognoskace (na
lokalitách s probíhajícími nápravnými opatřeními jsou data v SEKM
aktualizována každým rokem).

• Výše uvedený výčet lokalit, resp. kontamin. míst po SA lze považovat
za konečný.

• Na všech lokalitách vyhodnoceních v kategorii nejvyšší priority A1-A3
byla nebo jsou realizována nápravná opatření, tj. např. Hradčany,
Olomouc – Neředín, Kuřívody.



• Vyhodnocení priorit se vztahuje k aktuálnímu stavu na lokalitách po SA
(1.Q 2009) a je nutné na základě časového vývoje nápravných opatření
na dotčených lokalitách financovaných ať již z prostředků MŽP či z jiných
finančních zdrojů, aktualizovat potřebná data a priority KM.

• Kompletní evidence lokalit po SA v databázi SEKM je dále využívána pro
potřeby Územně analytických podkladů, národní inventarizace
kontaminovaných míst, reportingu pro EEA apod.

• Nezbytnou podmínkou pro řešení ekologických škod na jednotlivých
lokalitách po SA je aktivní účast jejich vlastníku v tomto procesu
nápravných opatření.

• Výsledky pasportizace jsou jedním z rozhodujících podkladů, na jehož
základě jsou voleny další postupné kroky vedoucí ke konečnému
vypořádání závazků vyplývajících z ekologických škod po SA na území ČR,
a to v optimalizovaném časovém horizontu.



• V průběhu let 2009 až 2010 byla na základě závěrů a doporučení
realizované pasportizace uskutečněna celá řada odpovídajících nápravných
opatření zahrnujících zejména doprůzkumy, analýzy rizik, příp. sanace,
týkající se jak samostatných lokalit (např. Janská-Veselé), tak souboru
lokalit spadajících pod příslušná VVP (např. VVP Libavá).

• Realizací nápravných opatření v letech 2009-2010 je postupně
potvrzována správnost dat doplněných do databáze SEKM včetně
vyhodnocení priorit v rámci realizované pasportizace.

• Obdobný přístup při řešení ekologických škod po SA, vycházející s
pasportizace, je předpokládán také v následujících letech.

• Míra realizace nápravných opatření na lokalitách po SA se odvíjí také na
základě finančních prostředků uvolňovaných ze státního rozpočtu pro
každý daný rok.



Děkuji za pozornost


