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Analýza rizika ohrožení jímacího území nedostatečně zlikvidovanými sondami po těžbě ropy 

a zemního plynu v CHOPAV Kvartér řeky Moravy 
 

Účelem prací na analýze rizika bylo souhrnné zmapování a vyhodnocení kontaminace na 
lokalitě, která je způsobena existencí starých ekologických zátěží po průzkumu a těžbě přírodních 
ropných uhlovodíků v okolí jímacího území Moravská Nová Ves, v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod „Kvartér řeky Moravy“. Posuzované staré ekologické zátěže v tomto případě 
představuje 369 ropoplynových sond (vrtů), které byly v minulosti nevhodně nebo nedostatečně 
zlikvidovány a mohou být trvalým zdrojem znečištění životního prostředí. Sondy byly v minulosti 
odstraněny většinou pouze v nadzemních částech, v podzemních etážích byla však výstroj ponechána 
bez potřebné odborné likvidace.  

Riziková analýza posuzuje nebezpečí pro jímací území plynoucí ze znečištění podzemních vod 
a horninového prostředí spojených s existencí těchto nevhodně zlikvidovaných sond a také s existencí 
sond a reliktů již odborně zlikvidovaných.  

Starými zátěžemi jsou jednotlivé těžební vrty a prostory s kontaminovanými zeminami 
a podzemní vodami, jejichž kontaminace byla způsobena činnostmi souvisejícími s průzkumem, 
těžbou, uskladňováním a přepravováním ropy. Ve všech případech se jedná o starou ekologickou 
zátěž, která vznikla před rokem 1990. Sondy mohou představovat značné riziko ohrožení vodárensky 
významného území, a z toho velké množství SEZ může ohrožovat přímo jímací území Moravská 
Nová Ves, které zásobuje desítky tisíc obyvatel jižní Moravy pitnou vodou. 

Staré ekologické zátěže po průzkumu a těžbě ropy na jižní Moravě nejsou v území rozloženy 
rovnoměrně. Tvoří naopak shluky, které odpovídají ložiskům přírodních uhlovodíků a existenci 
ropoplynových struktur. Vzhledem ke značným vzdálenostem mezi některými sondami se 
předpokládá také pouze lokální znečištění kolem každé sondy. 

Sledované území je využíváno převážně k zemědělským účelům, nebo k plnění funkce 
produkčního lesa. V části území se nachází ložiska plynu a lignitu, která nejsou v současné době 
těžena, neboť těžba je nerentabilní.  

Přímo mezi těžebními poli se nalézají provozované zdroje pitných vod pro hromadné 
zásobování obyvatelstva s vyhlášenými ochrannými pásmy. V zájmovém území analýzy rizika, 
ovlivněném existencí starých ekologických zátěží, se nachází území s ochranou přírody (přírodní 
rezervace). 

Podzemní vody v zájmové oblasti jsou dlouhodobě využívány pro zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou, tzv. jímací území Skupinového vodovodu Podluží. Toto jímací území se rozkládá na 
ploše 1547 ha v pravobřežní údolní nivě řeky Moravy a jeho největší část zabírají lesy (790 ha).  

V důsledku nevhodné nebo nedostatečné likvidace starých ropných sond bylo definováno 
riziko možné dotace polutantu do kvartérní zvodně. V rámci průzkumných prací bylo totiž zjištěno, že 
se kontaminace vyskytuje v těsné blízkosti jímacích vrtů a v téměř celém ochranném pásmu vodního 
zdroje.  
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