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Projekt ZRS ČR 

• Realizace: 2009 - 2012 

• Financování: ZRS ČR 

• Gesce: MPO ČR 

• Realizátor: GEOtest, a.s. 

• Projekt vycházel z metodického rámce odstraňování 
SEZ v ČR 

• Hlavní cíl Projektu: projekt sanace areálu bývalé 
ropné rafinérie v Kučove 

• Rozpočet: 20 mil. Kč 



Práce provedené v rámci 

Projektu 

 

– Screening (2009) 

– AR (2009) 

– Předsanační průzkum (2010) 

– FS, poloprovozní testy technologie TTD (2011) 

– Projekt sanace (2012) 

– Studie revitalizace (2012) 

– Školení místních expertů a veřejnosti (2009 – 2012) 

– Prezentace ZRS ČR (2009 – 2012) 





Problém 

– Oblast Kučove leží v centru stejnojmenného ropného pole 

– 25 ha areál kontaminovaný RL, V, MBAS, pH 

– Okolí areálu je intenzivně kontaminované v důsledku 
těžební činnosti, skladování a transportu ropy 

– Areál je zdemolovaný, volně přístupný obyvatelům 

– Kontaminovaný materiál je mísen s nekontaminovaným při 
„těžbě“ 

– Areál je obydlen 150 osobami bez oprávnění 

– Nařízení vlády: areál má být využíván k rekreačním účelům 

– Nedostatečná infrastruktura 

– Nedostatečná implementace a vymahatelnost práva 

– Chudoba = ochrana ŽP není reálnou prioritou 



Co bylo třeba vyřešit 

– Bezpečnostní rizika 

– Kontaminaci nesaturované zóny RL, V 

– Kontaminaci saturované zóny RL, MBAS, pH 

– Obydlenost lokality 

– Budoucí využití území 

– Proveditelnost a udržitelnost navrženého řešení 

 



Varianty řešení 

Řešení kontaminace nesaturované zóny Varianta I Varianta II 

Koncepce Charakteristika variant on site 

Zamezení šíření 

kontaminace 

Vytvoření nepropustné krycí vrstvy, 

vybudování drenáže  
x  

Vymístění na 

skládku 
Skládkování on site x  

Dekontaminace 

Soilwashing on site  x 

Biodegradace on site  x 

Solidifikace, stabilizace on site  x 

Úprava on site a termické využití ex situ   x 

Monitoring 
Sanační monitoring x x 

Posanační monitoring x x 

 
Řešení kontaminace podzemní vody 

 Koncepce Charakteristika variant 

Institucionální řešení 
Zákaz využívání kontaminovaných 

zdrojů 

Čerpání kontaminované 

vody 

Diskontinuální v souvislosti 

s dekontaminací nesat. zóny 

Utrácení čerpané vody 
Dekontaminace on site a následné 

vypouštění do vodoteče 

Monitoring 
Sanační monitoring 

Posanační monitoring 

 



Složka 

ŽP

Koncepce 

opatření
Efektivnost Proveditelnost

Náklady        

(milion EURO)

Enkapsulace

Vymístění na 

skládku on site

Přehledná matice předběžného souhrnného hodnocení variant nápravného opatření

Varianta Technika
Technologie 

provedení

Odtěžba a skládkování na 

S-NO on site

Zabezpečená skládka 

NO
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Zamezení přístupu 

podzemní a srážkové 

vody

Zatěsnění betonem, 

HDPE fólií, drenáž

Ve střednědobém horizontu 

spolehlivě zamezí dalšímu šíření 

kontaminace. Dojde k 

definitivnímu odstranění 

převážné části kontaminace.  

Obtížně přijatelné pro 

veřejnost a úřady z 

hlediska vysoké 

dopravní vytíženosti, 

provoz 5 let, nákladné 

opatření

35,0

Vkrátké době efektivně zamezí 

významnému šíření 

kontaminace. Neřeší odstranění 

kontaminace. Pouze odklad 

definitivního řešení.

Snadno proveditelné, 

bez realizačních rizik
5,0

Dekontaminace II Dekontaminace on site

Biodegradace, 

solidifikace, 

stabilizace, úprava do 

spalitelné podoby, 

spalování

Varianty řešení 



Pilotní testy TTD on site 











Pilot tests  







Kritérium Varianta I   Varianta II      

1. Dosažitelnost cílů sanace ANO ANO 

2. Soulad varianty s relevantní legislativou ANO ANO 

3. Celkový konečný efekt řešení z dlouhodobé perspektivy na lidské zdraví 

a složky ŽP na lokalitě a okolí 
+1 +4 

4. Technická efektivnost řešení v dlouhodobé perspektivě +2 +1 

5. Další konečné důsledky nápravného opatření na lokalitu a okolí +1 +4 

6. Vliv realizace náprav. opatření na komunitu, ŽP a sanační pracovníky 0 −1 

7. Délka realizace nápravného opatření +1 − 2 

8. Technická náročnost v podmínkách konkrétní lokality +2 +1 

9. Spolehlivost a prověřenost navrhovaných technologií +5 +5 

10. Dostupnost navrhovaných technologií +2 +1 

11. Prokazatelnost dosažených výsledků nápravného opatření +1 +2 

12. Náklady na řešení +1 −2 

13. Akceptovatelnost ze strany úřadů +2 +2 

14. Akceptovatelnost ze strany majitelů lokality +2 +2 

15. Akceptovatelnost nápravného opatření širší veřejností +1 −1 

CELKEM 21 16 

 

Varianty řešení – srovnávací 

analýza 



Doporučená varianta 

Varianta 
Typ 

kontaminace 

Složka horninového 

prostředí 
Metoda 

Cena 

bez DPH 

Časová 

náročnost 

Varianta 

I 

Ropné látky 
Zeminy, navážky, stavební 

konstrukce, ropné kaly 

Uložení na 

skládku/enkapsulace 

5,0 mil. 

EURO  
2 roky 

Ropné látky + 

nízké pH 
Gudrony a jejich výluhy Uložení na skládku 

Vanad 
Zeminy, navážky, stavební 

konstrukce 
Uložení na skládku 

 



Projekt sanace  



Asphalt from L 1 

Pool with a decreased pH (L4)  







Závěr 

Při projekční činnosti sanačních prací zejména 
v rozvojových zemích je třeba důkladně 
posoudit proveditelnost a udržitelnost 

nápravného řešení 


