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Abstrakt: 
Základním předpokladem pro kvalitní vypracování analýzy rizik kontaminovaného území v České 
republice je realizace průzkumných prací v rozsahu zaručujícím získání potřebných informací. Průzkumné 
práce musí být provedeny v souladu s Metodickým pokynem MŽP č. 13. pro průzkum kontaminovaného 
území, který vymezuje kategorie prozkoumanosti A až D. Tento metodický pokyn vychází ze zákona 
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění a ze souboru dalších souvisejících a navazujících 
předpisů. Pro analýzu rizik by neměly být používány průzkumné práce nižší kategorie prozkoumanosti 
než C, obvykle je nutné použít průzkumné práce kategorie B. Realizace průzkumných prací by měla 
vyloučit hrozbu dodatečného zjištěním závažných nových skutečností a potřebu následné realizace 
doplňkových průzkumných prací. V reálných podmínkách je však každý průzkum zatížen celou řadou 
faktorů nejistoty a indukovaných rizik, které je třeba vhodnými postupy eliminovat na přijatelnou úroveň. 

1. Úvod 
Analýza rizik je jedním ze zásadních instrumentů pro hodnocení závažnosti ekologických zátěží a pro 
řízení procesů jejich odstraňování. Slouží především jako stěžejní podklad  pro rozhodování státní správy 
o opatřeních k nápravě a při vlastním managementu sanačních prací. 

Metodický pokyn MŽP č. 13 zavádí kategorizaci prozkoumanosti lokalit s ohledem na potřebu získání 
potřebného rozsahu věrohodných a representativních dat pro následné činnosti, například pro analýzu 
rizik, studii technické proveditelnosti, zpracování prováděcího projektu sanace a vlastní realizaci 
sanačních prací. 
Pro jednotlivé kategorie prozkoumanosti je definován nezbytný rozsah dat, která je nutné získat, aby bylo 
možné s adekvátní mírou pravděpodobnosti definovat znečištění z hlediska jeho prostorového rozsahu, 
kvalitativního a kvantitativního složení, bilance znečišťujících látek a možností šíření do okolí včetně 
zhodnocení vlivů na potenciální příjemce kontaminace. Zjištěny musí být i skutečnosti týkající se střetů 
zájmů včetně konfliktů s platnými legislativními předpisy (zejména závažného ohrožení či znečištění 
povrchových nebo podzemních vod). 

2. Požadavky na rozsah průzkumu pro analýzu rizika 
Průzkumné práce zaměřené na ověření a zjištění rozsahu a úrovně znečištění horninového prostředí se 
rozdělují do 4 základních kategorií A – D podle dosaženého (a dosažitelného) stupně poznání o znečištění. 
Každá ze základních kategorií reprezentuje určitou úroveň prozkoumanosti lokality a definuje míru 
vypovídací schopnosti výsledků průzkumu, resp. míru jejich representativnosti a věrohodnosti. 
Jako zvláštní 5. kategorie se označuje doplňkový průzkum, který může doprovázet kteroukoli z výše 
uvedených kategorií prozkoumanosti, a slouží především k upřesnění některých údajů zejména 
v nehomogenním horninovém prostředí nebo např. k provedení monitoringu znečištění po ukončení 
sanačních prací. 
Pro analýzu rizik by neměly být používány průzkumné práce nižší kategorie prozkoumanosti než C, 
obvykle je nutné použít průzkumné práce kategorie B. Průzkum v kategorii B je zaměřen zejména 
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na detailní ověření rozsahu a dynamiky kontaminace, fyzikálně-chemické vlastnosti kontaminujících látek 
a transportní parametry prostředí. 
Průzkumné práce v kategorii B jsou integrální součástí projektu analýzy rizik a hodnocení rizik musí 
probíhat v bezprostřední provázanosti s průzkumnými pracemi. Tento stupeň úrovně průzkumu dále slouží 
pro přípravu výkazu výměr pro případný projekt sanace. 
Pro všechny kategorie prozkoumanosti je nutno zpracovat projekt geologických prací a vyřešit případné 
střety zájmů v souladu s vyhláškou č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování 
geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek. 

Obsah projektu geologických prací stanovuje § 5 uvedené vyhlášky. Pokud jsou projektovány práce 
spojené se zásahem do pozemku je součástí projektu ve formě přílohy i projekt technických prací.  

3. Koncepce průzkumných prací pro analýzu rizika 
Nezbytnou podmínkou realizace průzkumných prací je vstupní rešerše materiálů ze všech dostupných 
zdrojů. Rešerše představuje kritickou excerpci relevantních informací, jejich verifikaci a validaci. 
Možnými zdroji jsou např. publikovaná literatura, archivní materiály, Internet, záznamy na úřadech, 
místní kroniky, umělecká díla, staré letecké a pozemní fotografie, filmy, výsledky dálkového průzkumu, 
pohovory s pamětníky, zaměstnanci a místními občany apod. Je třeba vždy vycházet z primárních 
pramenů, není možno citovat zprostředkované informace. Důležitou součástí vstupní fáze průzkumu je 
rekognoskace území a pořízení vlastní fotografické dokumentace, popř. videozáznamu. 
Na základě provedené rešerše jsou předběžně zpracovány obecné kapitoly analýzy rizika jako přírodní 
poměry lokality (geomorfologie, geologie, hydrogeologie, geochemie, klimatologie, hydrologie), stávající 
a plánované využití území (přehled stávajícího využití lokality a jejího okolí, ochrana přírody a krajiny, 
zájmy chráněné zvláštními předpisy, plánované změny využití lokality), základní charakterizace 
obydlenosti území, majetkoprávní vztahy. Jsou zhodnoceny informace o znečištění pro danou lokalitu, 
provedeno vytipování látek potenciálního zájmu, výčet všech potenciálních subjektů a objektů v okolí 
sledované lokality, které mohou negativně ovlivňovat znečištění na lokalitě, popsána historie znečišťování 
a případně i výsledky provedených nápravných opatření. Shrnutí základních údajů o potenciálním 
znečištění lokality je zanesen do předběžného koncepčním modelu, který je podkladem pro stanovení 
koncepce průzkumu. 
Vlastní průzkumné práce je možno rozdělit na průzkumné terénní práce spojené se zásahem do pozemku 
(dočasným či trvalým) a terénní měření (zpravidla spojené s nutností vstupu na pozemek). Pro druhy prací 
je třeba transparentní popis koncepce průzkumu, druhu a rozsahu prací formou souhrnu provedených 
prací, detailního popisu všech použitých metod a technologických postupů realizace geologických 
a analytických prací (vhodné je jejich popis v příloze), popis nepřesností a odchylek při vzorkování nebo 
analýze, zhodnocení slabých míst průzkumu a výčet chybějících údajů nezbytných pro projektování 
a realizaci sanace. 
Charakteristika a rozsah kontaminace musí vycházet z výsledků reprezentativního vzorkování podzemní, 
povrchové a odpadní vody, zemin, půdního vzduchu a případně i konstrukčních prvků. Vzorkování musí 
být provedeno ve vhodně zvolené konfiguraci vzorkovacích objektů, kterými jsou hlavně sondy a vrty do 
nesaturované i saturované zóny horninového prostředí. Pro vzorkování podzemní vody je možno využít 
i stávající objekty na lokalitě (vrty, studny, prameny), které však splňují svými parametry kritéria pro 
odběr reprezentativních vzorků. Při hloubení průzkumného díla je třeba podrobně dokumentovat 
geologický profil a zaznamenat hladinu zjištěné a ustálené hladiny podzemní vody. Velkou pozornost je 
třeba věnovat výskytu jevů, které podléhají oznamovací povinnosti podle zákon č. 62/1988 Sb. (viz 
kapitola č. 4). 
Nezbytný je základní popis fyzikálně chemických charakteristik kontaminantů a jejich toxikologického 
působení, upřesnění přírodních podmínek, výčet druhů znečišťujících látek v návaznosti na technologické 
procesy jejich používání a popis možných cest úniku do horninového prostředí (na základě studia 
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energomateriálových toků, popisu technologických procesů a provedené rešerše), identifikace 
a charakteristika všech hlavních polutantů na lokalitě, jejich forem a případných degradačních produktů a 
údaje o fázi LNAPL nebo DNAPL, porovnání výsledků rešerše s výsledky průzkumu; všechny základní 
údaje musí být zjištěny prokazatelným způsobem, tzn. standardními vzorkovacími postupy 
a akreditovanými laboratorními metodami. 
Velkou pozornost je třeba věnovat výběru prioritních kontaminantů. Pozornost je zpravidla zaměřena 
na kontaminanty, které se vyskytují v nejvyšších koncentracích a v největším množství. V řadě případů 
tomu tak je, v některých případech jsou však z hlediska hrozících rizik důležitější pouze příměsi, nebo 
z hlediska celkového objemu kontaminujících látek podružné látky, které se však vyznačují daleko 
škodlivějšími vlastnostmi (např. PAU, PCB) a pod. Tím může následně dojít k podcenění skutečného 
rizika a chybnému stanovení cílových parametrů. 

Popis plošného a prostorového rozsahu a míry znečištění musí obsahovat detailní definování základní 
geometrie rozsahu znečištění na základě kritického zhodnocení archívních dat a výsledků terénního 
průzkumu, vzorkovacích a analytických prací, přesnou konturaci plošného i hloubkového rozsahu 
znečištění ve všech složkách horninového prostředí, detailní popis výskytu volné fáze polutantů na 
lokalitě. 
Bilance znečištění musí integrovat bilanci výskytu všech polutantů pro saturovanou a nesaturovanou zónu 
a ve všech složkách horninového prostředí na základě kritického zhodnocení archívních dat a výsledků 
terénního průzkumu. 
Velkou pozornost je třeba věnovat ověření transportních parametrů prostředí. Směr šíření kontaminace 
může být ovlivňován anizotropií kolektoru a nehomogenitami prostředí. 
V anizotropním horninovém prostředí často existuje vícekolektorový systém. Kontaminace těžší než voda 
se může šířit přeléváním (zejména v místě starých vrtů, studní a stavebních zásahů do hlubších kolektorů 
(hlouběji uložené kolektory nemusí být v hydraulické souvislosti s povrchovým tokem a kontaminace se 
může šířit pod koryty vodotečí). 
Nečekané komplikace způsobují antropogenní zásahy, jako staré základy, podzemní vedení a různé 
podzemní stavby.Kontaminace se např. může někdy privilegovaně šířit obsypem podzemních vedení. 
Porušené vodovodní řady a kanalizační stoky mohou způsobovat infiltraci vody do horninového prostředí 
a způsobovat změnu koncentrace kontaminujících látek a ovlivnění hydraulických gradientů. 
Kontaminace těžší než voda v některých případech migruje do puklinového prostředí skalního podloží, 
kde se může šířit směrem odchylným od směru šíření v kvartérním pokryvu. 
V urbanizovaném prostoru a v průmyslových areálech je kontaminace často uvězněna v pasťových 
strukturách pod budovami, v místě starých výkopů, podzemních nádržích apod. I s důkladnou znalosti 
území je odhalení takových pasťových struktur velmi obtížné, někdy nemožné. Tím může být významně 
ovlivněna bilance celkového množství kontaminujících látek na lokalitě. 
Migrace znečištění v nesaturované zóně zahrnuje veškerá základní data (zrnitost, vlhkost, propustnost pro 
vodu a vzduch) důležitá pro popis povrchových půd a horninového prostředí a následné výpočty šíření 
znečištění, zjištěná v archívních materiálech, musí být ověřena a dokumentována prokazatelným 
způsobem (včetně použitých interpretačních postupů), tzn. např. ventingovou zkouškou.  
Migrace znečištění v saturované zóně zahrnuje veškerá základní data (koeficient filtrace, celková 
a  efektivní pórovitost, transmisivita, ve složitějších případech i disperzivita) důležitá pro popis 
horninového prostředí a následné výpočty šíření znečištění, zjištěná v archívních materiálech, musí být 
ověřena a dokumentována (včetně použitých způsobů interpretace) prokazatelným způsobem, tzn. 
například čerpacími a stoupacími zkouškami, případně stopovacími zkouškami; pokud lze předpokládat 
v blízkosti lokality hydrogeologickou okrajovou podmínku s vlivem na šíření znečištění, musí být HDZ 
provedena tak, aby bylo možné tyto okrajové podmínky vyhodnotit. 
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Migrace znečištění povrchovými vodami zahrnuje charakteristiku povrchových vod a polutantů z hlediska 
možné migrace mezi saturovanou a nesaturovanou zónou a povrchovými vodami, prokazatelné 
a dokumentované upřesnění hladin, průtoků, koncentrací i míry ředění, vymezení případných zátopových 
území 
Predikce dalšího vývoj kontaminace vychází ze souhrnných výsledků výpočtů, prognózy šíření 
a atenuačních procesů všech hlavních polutantů ve všech složkách saturované a nesaturované zóny 
a povrchových vodách (pro výpočet budoucího vývoje znečištění je žádoucí použít verifikované 
transportní a hydraulické modely), ze zhodnocení případného vlivu tektoniky a dalších predisponovaných 
cest na šíření polutantu (vhodné je využití výsledků geofyzikálních metod průzkumu), kritického srovnání 
archívních údajů pro danou lokalitu s výsledky terénního měření a aktualizace detailního koncepčního 
modelu znečištění lokality. 

Důležitou součástí průzkumných prací je zhodnocení dynamiky atenuačních procesů pro degradovatelné 
látky s kvantifikací látkových toků; pro interpretaci terénních dat, která musí být zjištěna 
a dokumentována prokazatelným způsobem, vhodné je využití vhodných atenuačních modelů. 

4. Hlavní problémy a rizika spojená s realizací průzkumných prací 
Nekvalitní projektová příprava, nedodržení zákonných povinností 
Příprava projektu geologických prací pro realizaci průzkumných prací v souladu s vyhláškou č. 369/2004 
Sb. (včetně projektu technických prací v případě budou realizovány práce spojené se zásahem do 
pozemku) vyžaduje dobu minimálně několika týdnů a pokud se jedná o složitější problematiku a plošně 
rozsáhlejší lokalitu, i několika měsíců. Tak tomu je i v případě, že před přípravou projektové dokumentace 
je splněn požadavek na předchozí provedení rešerše. Předložení nekvalitní projektové dokumentace často 
vede ke zvolení špatné koncepce a metodiky průzkumných prací, podcenění problému a nutnosti změny 
projektové dokumentace v průběhu prací, většinou s nutností prodloužení konečného termínu a navýšení 
celkového rozpočtu. 

Splnění povinností podle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v konkrétní rovině vyžaduje, aby 
odpovědný řešitel zakázky v průběhu projektování: 

Ø zajistil zaslání projektu geologických prací obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo 
strojní vrtné práce jejichž celková délka přesahuje 100 m, krajskému úřadu, v jehož správním 
obvodu mají být práce spojené se zásahem do pozemku prováděny, a to nejméně 30 dní před 
zahájením prací spojených se zásahem do pozemku. 

Ø zajistil odevzdání podkladů pro evidenci do 30 dnů před zahájením geologických prací České 
geologické službě (způsob evidence je upraven vyhláškou č. 282/2001 Sb. o evidenci 
geologických prací),  

Ø zajistil uzavření písemné dohody s vlastníkem pozemku nebo s nájemcem pozemku o provádění 
geologických prací. 

Kromě toho nejméně 15 dní před zahájením geologických prací spojených se zásahem do pozemku je 
třeba oznámit účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací obci, na jejímž území mají být 
provedeny. 
Při provádění geologických prací musí odpovědný řešitel úkolu zajistit podání: 

a) ministerstvu 
 1. hlášení o zjištění výhradního ložiska s uvedením množství jeho zásob, 

 2. oznámení o rizikových geofaktorech životního prostředí v rozsahu stanoveném vyhláškou. 
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b) Ministerstvu zdravotnictví oznámení o zjištění zdroje termální nebo minerální vody, plynu, emanací a 
peloidu, 

c) Českému hydrometeorologickému ústavu v Praze oznámení o zjištění zdroje podzemní vody s 
vydatností větší než 1,0 l/s nebo zdroje podzemní vody s napjatou hladinou (artéské vody) s 
vydatností větší než 0,5 l/s. 

Dle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě vyplývá 
povinnost ohlásit obvodnímu báňskému úřadu zahájení, přerušení a ukončení hornické činnosti nebo 
činnosti prováděné hornickým způsobem. Podle tohoto zákona spadá mezi činnosti prováděné hornickým 
způsobem hloubení vrtů nad 30 m. 
Realizace průzkumných prací musí respektovat i příslušné obecně závazné předpisy pro jednotlivé sektory 
ochrany životního prostředí. V rámci projektové přípravy je užitečné sestavit registr právních a jiných 
požadavků, které se vztahují na konkrétní lokalitu, aby nedošlo k porušení některých zákonných 
povinností. 

Časová náročnost průzkumných prací 
Řešení problematiky ekologické zátěže je v řadě případů pro objednatele pouze záležitostí restriktivních 
opatření podle vydaného příslušného správního rozhodnutí, nebo je chápáno jako záležitost, která nemá 
dostatečnou prioritu. To vede k tomu, že nápravná opatření ekologické zátěže jsou často realizována na 
poslední chvíli pod hrozbou nesplnění termínu správního rozhodnutí a následujících sankcí. 
Termín realizace průzkumných prací je v řadě případů stanoven nepřiměřeně krátký a neodpovídá 
potřebné délce prací na vyřešení všech problémových okruhů. Průzkumné práce jsou potom prováděny 
často v časovém stresu s hrozbou možnosti ukvapeného vyvození nesprávných nebo polovičatých závěrů. 
Výsledkem jsou nekvalitní a nespolehlivé závěrečné výstupy s problematickou vypovídací schopností. 

Nedostatek finančních prostředků 
Neblahým zvykem v posledních letech je výběr nejvhodnějšího dodavatele prací, zejména ve veřejné 
soutěži, na základě rozhodujícího, popř. jediného kritéria, kterým je výše nabídkové ceny. Tento 
požadavek je tolerovatelný snad u zakázek materiálové výroby, které je možno realizovat jasně 
definovatelným pracovním postupem se znalostí vstupů, energomateriálových toků a nákladů, kde hrozba 
poklesu kvality produktu při nižší ceně je zpravidla kompenzována vyšší produktivitou práce. Tak tomu 
ovšem není u prací geologického průzkumu, kdy každá lokalita je v podstatě prototypem, na který nelze 
beze zbytku aplikovat zkušenosti z jiných lokalit. Vzhledem k tomu, že objem finančních prostředků na 
geologické práce je zpravidla značně limitován, jsou dodavatelé sanačních prací tlačeni na nereálné ceny, 
za které nelze realizovat práce v požadovaném rozsahu podle příslušného Metodického pokynu. 
Výsledkem je potom hrozba následného objevení zásadních nových skutečností a nutnost realizace 
doplňkového průzkumu. Práce za nereálně nízké ceny vedou v konečném důsledku ke značnému 
prodražení a tím k neekonomickému mrhání finančními prostředky. Namísto nekritického stlačování ceny 
pod reálnou mez by bylo vhodné požadovat od předkladatelů nabídky odpovídající garance za dosažení 
požadovaných výstupů. Výrazně nízká cena nabízených prací by měla být doložena ekonomickou 
kalkulací. 

Zajištění vstupu na pozemky 
Vstup na cizí nemovitosti a jejich využívání upravuje § 14 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 
v platném znění. Organizace při záměru provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku jsou 
povinny před vstupem na cizí pozemek uzavřít s vlastníkem pozemku nebo s nájemcem pozemku 
písemnou dohodu o provádění geologických prací a o souvisejících činnostech a náležitostech. Nedojde-li 
k dohodě, rozhodne příslušný krajský úřad o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce 
nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací. Rozhodnutí o omezení práv 
vlastníka nebo nájemce nemovitosti lze vydat pouze ve veřejném zájmu, není-li v rozporu se státní 
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surovinovou politikou, v nezbytném rozsahu, na dobu určitou, za náhradu a pokud tento zákon nestanoví 
jinak, podle zvláštního předpisu, pro některé vyjmenované průzkumných prací. Průzkumné práce pro 
analýzu rizika spadají pod činnost vyjmenovanou pod bodem d):zjišťování a hodnocení geologických 
údajů pro tvorbu a ochranu životního prostředí. 
V některých případech se zajištění vstupu na pozemky stává obtížně řešitelným problémem, které vede 
průzkumné organizace k obcházení problému a k realizaci průzkumu pouze na neproblémových 
pozemcích. Tento postup často souvisí i s požadavkem na urgentní termín řešení, který neposkytuje 
dostatek času k řešení situace buď dobrovolnou nebo restriktivní cestou. Tím se výsledky průzkumných 
prací stávají méně věrohodné a některá data je možno odvodit pouze z interpolace hodnot mezi 
dostupnými body. Odvozovat potřebné hodnoty na základě extrapolace je pro průzkumné práce pro 
analýzu rizika nepřípustné. 

Terénní přístupnost 
V některých případech mohou být na některých lokalitách získány pouze omezené poznatky z důvodů, 
omezení přístupu na pozemky, přítomnost podzemních vedení a technologických objektů, zastavěnosti 
území atd. V takovém případě nelze provést detailní průzkum v celém rozsahu nutném pro kategorii 
prozkoumanosti B a je nutné vycházet pouze z výsledků průzkumu kategorie C. Výsledky mohou být 
proto stanoveny jedině na základě interpolace dostupných dat. Současně musí být pro přesně vymezenou 
část lokality vymezena zvýšená nejistota výsledných dat a adekvátní menší věrohodnost provedených 
závěrů. 

Nebezpečí iniciace sekundárních vlivů 
Realizace průzkumných prací prováděná některými nešetrnými metodami může přispět ke zhoršení 
původní situace. Běžnou chybou je například propojení hydrogeologických kolektorů během vrtných prací 
a vytvoření migračních zkratek kontaminace do dosud nekontaminovaných míst. Podobně může dojít 
k rozvlečení kontaminace následkem čerpacích zkoušek. 

Nesprávná interpretace výsledků průzkumu 
Konečná interpretace výsledků průzkumných prací a formulace závěrečných výstupů může být, a to 
i v dobré vůli, ovlivněna subjektivním názorem a neuvědomělým (popř. chtěným) přizpůsobováním 
závěrů předem nastavenému koncepčnímu modelu. Objektivní interpretace výsledků průzkumných prací 
by proto měla být zajištěna institucí kontrolních dnů a oponentury výsledků prací nezávislým odborníkem. 
Kontrolní dny je vhodné svolávat po dobu realizace průzkumných prací min v měsíčních intervalech za 
účastí objednatele, zhotovitele, příslušného vodoprávního úřadu, ČIŽP a popř. i jiných institucí. Závěry 
z kontrolního dne jsou závazné pro další postup prací. Oponentní posouzení by bylo zaměřeno na 
správnost koncepce a metodiky průzkumných prací, správnosti dosažených výsledků a použitelnosti 
závěrů do dalšího rozhodovacího procesu.  
Zpráva o podrobném průzkumu a v případě složitých přírodních poměrů (systém více kolektorů, velký 
rozsah či kombinace různých typů kontaminace ap.) i projekt tohoto průzkumu musí být oponován 
nejméně jedním nezávislým oponentem s oprávněním MŽP pro sanační geologii, který zejména posoudí, 
zda navržené či použité metody průzkumu a jeho výsledky odpovídají druhu a rozsahu kontaminace a typu 
horninového prostředí a zda splňují požadavky kladené na stupeň prozkoumanosti B. 

Omezení a nejistoty 
V řadě případů není proveden výčet všech chybějících dat a výsledků, nezbytných pro hodnocení rizik 
nebo projektování a realizaci sanace lokality, chybí popis nejistot u míry znalostí o znečištění lokality, 
jeho migraci a přirozené atenuaci a dalších otevřených problémů. Interpretace výsledků proto 
nepodchycuje reálnou situaci na lokalitě a může vést k podcenění přípravy sanačních prací, které se 
během realizace mohou střetnout s nečekanými potížemi a těžce zvládnutelnými anomáliemi 
a heterogenitami, které bude třeba řešit individuálně a zvláštními postupy. 
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5. Závěrečné výstupy 
Základním výstupem obsaženým v závěrečné zprávě o průzkumu kategorie B musí být: 
1. Časoprostorové ohraničení kontaminace, zahrnující úplnou konturaci znečištění, prostorové rozložení 

koncentrací významných polutantů a jejich známých transformačních a rozkladných produktů ve všech 
dotčených složkách horninového prostředí, základní popis fyzikálně chemických charakteristik 
kontaminantů a jejich ekotoxického působení, popis časového vývoje znečištění včetně jeho predikce 
do budoucnosti, posouzení přirozené atenuace. Kromě ohnisek a pozaďových hodnot musí být ověřeny 
i okraje kontaminačního mraku ve všech směrech. Při sledování migrace znečištění podzemními 
vodami musí být kromě směrů proudění a koncentrací uvnitř kontaminačního mraku ověřeny 
i koncentrační hodnoty na přítoku a odtoku podzemních vod. 

2. Bilance znečištění, zahrnující kvantitativní bilanci znečišťujících látek a objemů kontaminovaných 
složek životního prostředí (zejména nesaturované a saturované zóny) ve vztahu k prostorovému 
rozložení kontaminace a specifikaci výskytu a výpočet objemu polutantů ve fázi. 

3. Dynamika znečištění – stanovení vývoje znečištění ve všech složkách horninového prostředí 
od minulosti k současnosti a predikce do budoucnosti nejlépe formou matematického transportního 
modelu, screeningové hodnocení vlivu procesů přirozené atenuace, stanovení potenciálně ohrožených 
subjektů (lidí a ekosystémů) a objektů (staveb, přírodních překážek či cest apod.), změny koncentrační i 
geometrické v rozsahu znečištění v minulosti a předpokládané v budoucnosti, fyzikální a technologické 
mantinely šíření kontaminace, apod. 

4. Základní rozdíl kategorie prozkoumanosti B od kategorie prozkoumanosti C je ten, že výsledky mezi 
jednotlivými bodovými údaji lze pouze interpolovat, nikoli extrapolovat. Znečištění musí být tedy 
ze všech stran (včetně hloubkového dosahu) ohraničeno minimálně jedním vzorkem bez kontaminace. 

Závěrečné výstupy musí obsahovat závěr a doporučení s přehledem zásadních výsledků průzkumu 
v porovnání se zadáním (včetně výčtu nezbytně potřebných doplnění, která by umožnila převedení 
do vyšší kategorie prozkoumanosti); doporučení a jasné zdůvodnění dalších kroků (například zpracování 
AR a návrh sanace či monitoringu); podpis a razítko odpovědného řešitele 

Osnova závěrečné zprávy o průzkumu antropogenního znečištění v horninovém prostředí byla původně 
stanovena Metodickým pokynem MŽP č. 13. Počátkem roku 2009 byla implementována vyhláškou 
č. 18/2009 Sb. jako příloha č. 11 k vyhlášce č. 369/2004 Sb. 

6. Závěr 
Rozsah a kvalita průzkumných prací v kontaminovaném území mají pro zpracování analýzy rizik a pro 
následný management procesu odstraňování ekologických zátěží zásadní význam. 

Výsledkem podrobného průzkumu v kategorii B je závěrečná zpráva obsahující ověřené údaje 
o charakteru nesaturované a saturované zóny (případně o kontaminaci staveb), charakteru kontaminantů, 
jejich prostorovém rozšíření a časovém vývoji. Hlavním cílem je podrobná bilance znečištění, jeho 
detailní prostorové definování a určení jeho mobility. Součástí zprávy o provedení podrobného průzkumu 
je uvedení nejistot a časová platnost závěrů. Projekt průzkumu i závěrečná zpráva o jeho výsledcích jsou 
podepsány oprávněným řešitelem geologického úkolu a opatřeny otiskem razítka s jeho oprávněním 
odborné způsobilosti pro sanační geologii. 
Stupeň úrovně průzkumu B slouží zejména pro zpracování analýzy rizik a přípravu výkazu výměr, resp. 
„slepého rozpočtu“ pro případný projekt sanace. Při tomto účelu se průzkum stává integrální součástí 
projektu analýzy rizik a hodnocení rizik probíhá ve věcné i časové provázanosti s průzkumnými pracemi. 

Role průzkumných prací v procesu odstraňování ekologických zátěží je v podstatě kontinuální, neboť 
ve velké většině případů je nutno reagovat na nově zjištěné skutečnosti zjištěné např. v průběhu sanace 
(rozsah kontaminace, nové polutanty, neodhalené preferenční cesty šíření, geologické faktory, …). To vše 
vyvolává potřebu aktualizaci analýz rizik a tím i potřebu doplňkových sanačních prací). 


