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REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH 
MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR 

 
Vít Štrupl 

 
útvar 600 – Geofond   
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Obsah prezentace 

 Vývoj problematiky těžebních odpadů 

 Projekt OPŽP 

 Základní členění projektu 

 Obsah a rozsah jednotlivých činností 

 Registr rizikových úložných míst 

 Inventarizace úložných míst 

 Závěr 
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• 2001-2005 Projekty „Vytvoření databáze hald I a II“ 

• 2006-2009 Projekt „Databáze deponií těžebních odpadů“  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 
15.3.2006  o nakládání s odpady z těžebního průmyslu  

• Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně 

některých zákonů ze dne 7.5. 2009 

• 2009 Zpracování a předání projektové dokumentace v rámci OPŽP 

• V souvislosti s ustanovením § 17, odst. 4, písm. a) a b) tohoto zákona 

pověřilo MŽP dopisem ze dne 7.7.2009 ČGS-Geofond zjišťováním 
uzavřených a opuštěných úložných míst představujících závažné riziko 
pro životní prostředí a lidské zdraví a vedením registru těchto úložných 
míst 

• 2010 Schválení projektu a jeho zahájení k 15.6.2010  

• 2012 Zveřejnění Registru rizikových úložných míst k 1.5.2012  
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Obsah přednášky 

Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst 
těžebního odpadu představujících závažné riziko pro 

životní prostředí nebo lidské zdraví  

Operační program Životní prostředí: Výzva č. 14 

Prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) 

Primární oblast podpory 6.6: Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování 
geofaktorů a následků hornické činnosti a 
hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně 
zdrojů podzemních vod 

Číslo projektu: CZ.1.02./6.6.00/10.06907 

ID projektu: 1515508 

Akceptační číslo: 10062046 



5 

Hlavním cílem projektu je vytvořit Registr rizikových úložných míst, což 
ukládá § 17, odst. 4, písm. b) zákona č. 157/2009 Sb. o nakládání 
s těžebním odpadem.  
 
Registr má evidovat a zpřístupňovat exaktní údaje o uzavřených a 
opuštěných úložných místech těžebních odpadů, která mají nebo by 
mohla mít závažný nepříznivý vliv na životní prostředí nebo na lidské 
zdraví. 

Účelem předloženého projektu bylo vytvořit relevantní podkladový 
materiál pro vznik Inventarizace uzavřených a opuštěných úložných míst 
těžebních odpadů.  

Databáze opuštěných úložných míst 
těžebních odpadů ČR  

                     (7106 objektů) 
Registr 
rizikových 
úložných 
míst ČR 

2. Vyhodnocení 

3. Prezentace 

1. Inventarizace 
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Dodavatel právních služeb: 
zajištění výběrových řízení 2 

nadlimitních zakázek (dle zák.č. 
137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. 

Provedení 
průzkumných a 

analytických prací na 
vybraných lokalitách 

a hodnocení 
rizikových úložišť 
těžebních odpadů 

(Geologické práce) 

Dodání IT prací 
potřebných 

k realizaci projektu 
– zejména vytvoření 
a odladění nových 
webových aplikací 

(IT práce)  

Zadávací 
dokumentace pro 
geologické práce 

Zadávací 
dokumentace pro IT 

práce 

Kooperace při 
zpracování dat 

Překlady do 
angličtiny 

 

Č G S 
 



8 

 
Geologické práce 

sdružení OPV s.r.o. – GET s.r.o. – GeoVision s.r.o. 
 

1. etapa - inventarizace: 
• Archivní rešerše 
• Kontrola dat 

• Výchozí stav: 6136 záznamů 
• Terénní rekognoskace 

• Doplněny údaje k 2698 záznamům 
• Přidáno dalších (nových) 970 objektů 

• Doplnění údajů do databáze 
• Celkový počet evidovaných úložných míst 7106 objektů 
• Identifikace neopuštěných objektů – majících provozovatele 459 objektů 
• Celkový počet záznamů pro další práce 6647 objektů 

 

duben 2011 – červenec 2012  
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2. etapa - metodika: 
• Vytvoření Metodiky hodnocení rizik 
 „Provedení průzkumných a analytických prací na vybraných 
 lokalitách a hodnocení rizikových úložišť těžebních odpadů“ 
 http://www.geology.cz/rroum/stazeni 
 
• Zpracování typových koncepčních modelů 

 
• Ověření metodiky na 5 typových lokalitách:            

• 2x rudy 
• důl Kuntery / Staročeské p., Hlavní žíla/, Kaňk u Kutné Hory, 

polymetalické rudy Ag-Cu-Zn 
• odkaliště Roudný, Zvěstovice-Roudný, zlatonosná ruda 

• 2x paliva 
• strojní úpadní jáma Petr, Velké Svatoňovice, černé uhlí 
• Dražov-výsypka 2, Uhelný vrch, hnědé uhlí 

• 1x nerudy 
• Luisa, Otovice, kaolín  
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3. etapa – průzkum 300 lokalit: 
• Průzkumné technické práce  

• rýhy, sondy, vrty 
• Zaměření vrtů 
• Inženýrsko-geologické posouzení 
• Odběry vzorků  

• zeminy, vody 
• Hydrochemická měření  

• teplota, pH, vodivost, redoxpotenciál 
• Rozbory vzorků  

• ropné uhlovodíky, těžké a toxické kovy, základní chemický rozbor 
• Geologická dokumentace technických prací 
• Vyhodnocení technických prací 
• Geobotanické hodnocení 
• Zhodnocení zdravotních rizik 

• zhodnocení koncepčního modelu, stanovení expozičních cest, 
vyhodnocení expozičních scénářů, zprávy o zdravotních rizicích 

• Závěrečné zprávy k jednotlivým lokalitám 
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4. etapa – doprůzkum 25 lokalit: 
• Průzkumné a vrtné práce  

• hydogeologické vystrojené vrty, orientační hydrodynamické zkoušky 
(SLUG-testy), likvidace vrtů 

• Geodetické zaměření 
• Geofyzikální posouzení 

• termovize, gamaspektrometrie 
• Stanovení zrnitosti, měření plynů 
• Vzorkování a laboratorní práce (zeminy, vody) 
• Hydrochemická měření 

• teplota, pH, vodivost, redoxpotenciál 
• Rozbory vzorků – zemina, voda 

• ropné uhlovodíky, těžké a toxické kovy, základní chemický rozbor 
• Geologická dokumentace vrtných prací 
• Vyhodnocení průzkumných prací 
• Celkové hodnocení rizik 

• koncepční modely lokalit, expoziční scénáře 
• Závěrečné zprávy 
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IT práce 

ARCDATA Praha s.r.o.  
 

Pilotní aplikace: 
 
• Provizorní prohlížecí a editační webová aplikace 
• Vzdálený přístup pro autorizované uživatele 

• ČGS, pracovníci geologického sdružení 
• Editace dat, zákresů, vkládání odběrných míst, digitálních příloh (JPG, PDF) 
• Zobrazení informací o objektu 
• Rozšíření databázové struktury o tzv. terénní zápisník 
• Umožnění prostorových analýz dle zadaných parametrů 
• Několik typů mapových podkladů 
 
• Exporty dat a grafických podkladů pro závěrečné zprávy 
• Připojení WMS služeb – ČÚZK 

• Katastrální území, parcely, listy vlastnictví 
 

duben 2011 – prosinec 2012  
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Registr rizikových úložných míst: 
 
• Vyvinut jako zjednodušená prohlížecí webová aplikace 
 
• Spuštěn do provozu 1.5.2012 
 
• Vlastní stránka v rámci extranetu ČGS 

• Sekce Státní geologická služba/úložná místa těžebního odpadu 
• Obecné informace, vstup do aplikací, tabelární přehled evidovaných 

objektů, odkazy na dokumenty ke stažení 
 
• http://rroum.geology.cz/ 
 
• Česká a anglická verze 
 
• Průběžná aktualizace údajů 

 
• Průběžné rozšiřování nabídky funkcionalit 

 
• Aktuální stav – 7 objektů 
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ID Název Katastrální území Druh Surovina Plocha Objem Výška Geologické riziko Hhydrogeologické riziko Inženýrskogeologické riziko Geochemické riziko Zdravotní riziko Hazard Index Hlavní kontaminant Hodnota ABA 

14 důl Šafary / Staročeské p., Hlavní žíla Kaňk odval polymetalické rudy 8100 43000 9 střední zanedbatelná střední vysoká vysoká 17,52 As -109,28 

15 Panská jáma / Staročeské p., Benátecká žíla Kaňk odval polymetalické rudy 4500 24000 8 střední zanedbatelná zanedbatelná vysoká vysoká 45,45 As -35,84 

17 Kuntery, Kutná Hora - Kaňk Kaňk odval polymetalické rudy 4300 23000 12 střední zanedbatelná střední vysoká vysoká 97,42 As -37,35 

18 Nová jáma, Hoppy, Rabštejn / Staročeské p. Kaňk odval polymetalické rudy 20000 160000 12 nízká zanedbatelná zanedbatelná vysoká vysoká 19,25 As -55,84 

22 důl Šmitna / Staročeské pásmo, Hlavní žíla Kaňk odval polymetalické rudy 720 5400 9 střední zanedbatelná nízká vysoká vysoká 49,38 As -37,09 

169

2 Železník - Oloví (Libnov) Libnov odval polymetalické rudy 4300 8500 4 vysoká zanedbatelná nízká vysoká vysoká 40,93 Pb -16,9125 

558

7 šachta Třebsko Třebsko odval polymetalické rudy 3000 10000 5 zanedbatelná střední nízká vysoká vysoká 7,15 Pb -4,63 
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1952 

2012 
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Inventarizace úložných míst těžebních odpadů: 
 
• V současné době je rozpracována, režim testování 

 
• Termín dokončení 31.12.2012 
 
• Průběžná aktualizace údajů 

 
• Průběžné rozšiřování nabídky funkcionalit: 
 

• Vlastní i předdefinované dotazy 
• Relační vazby na provázané objekty 
• Zobrazování příloh a signatur zdrojových zpráv 
• Vyhledávání analýz s definovanými limitními hodnotami 
• Vytváření a export tiskových sestav 
 
• Aktualizace datových údajů a grafických prvků 
• Vytváření nových objektů 
• Mazání objektů 
• Editace příloh 
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Informace na toto téma jsou dostupné na: 

http://www.geology.cz/extranet 

 

 

Děkuji za pozornost. 


