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Abstract: Experience from the inventory of sites after the former Soviet army in the 

Czech Republic (2008/2009). The inventory of old environmental damage of sites used 

by former Soviet Army was done by approach based on identification and investigation 

and on the basis of accessible archival sources and field inspection of individual sites. 

In the inventory, there are information about individual sites such as localization, 

description, contamination, present condition, its potential risk. In the reasonable cases 

there are also recommendation for elimination of risk. Each sites is classified according 

methodology „Evaluation of priorities – the categorization of contaminated and 

potentially contaminated sites“ and they are also included to the national database of 

contaminated sites called “Register of the Past Environmental Damages”. 
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ÚVOD 

 

Příspěvek stručně popisuje jednotlivé aspekty, resp. skutečnosti zjištěné v 

rámci realizace veřejné zakázky „Pasportizace lokalit po Sovětské armádě“, 

financované z rozpočtových prostředků MŽP. Informace dále uvedené v textu 

jsou dostupné široké odborné i laické veřejnosti, a to především prostřednictvím 

databáze „Systém evidence kontaminovaných míst“ (dále SEKM), přičemž 

souhrnné vyhodnocení priorit těchto lokalit je vyvěšeno na webových stránkách 

MŽP (http://mzp.cz/cz/pasportizace_lokalit). 

 

 

STRUČNÁ HISTORIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY LOKALIT PO 

SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ 

 

■ V únoru 1990 podepsána dohoda o odchodu sovětských vojsk ■ Vznik 

ekologické komise ■ Poslední jednotky Sovětské armády (SA) odjely z Milovic 

v červnu 1991 ■ V září 1991 zřízen Úřad pro řešení důsledků pobytu SA na 

území ČSFR ■ Přijata nulová varianta ve vyrovnání pohledávek a závazků se 

sovětskou stranou ■ V listopadu 1992 činnosti a kompetence související s 
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nápravnými opatřeními na lokalitách po SA převedeny do kompetence MŽP 

usnesením vlády ČR č. 2 ze dne 6. ledna 1993 ■ 

 

 

ČASOVÝ VÝVOJ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ NA LOKALITÁCH PO 

SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ 

 

■ Dle dřívějších údajů evidováno přibližně 73 lokalit ■ Na cca 60 z nich 

ověřena významná ekologická zátěž ■ Na 70 % lokalit v letech 1990 – 1994 

proveden podrobný doprůzkum a vyhodnoceny ekologické škody ■ Nápravná 

opatření v největším rozsahu prováděna v letech 1991 – 1994 ■ Po roce 1994 

dochází v provádění nápravných opatření k určitému útlumu ■ Další výraznější 

oživení, ke kterému přispěla zejména změna legislativy, vývoj potřebných 

metodik MŽP a pod., nastává až po roce 2000 ■ Od roku 2001 do současné 

doby jsou nápravná opatření realizována bez přerušení, dle priorit jednotlivých 

lokalit a výše disponibilních finančních prostředků ■ 

 

 

DŮVODY REALIZACE PASPORTIZACE LOKALIT PO SOVĚTSKÉ 

ARMÁDĚ 

 

Rozhodujícími důvody pro realizace uvedené zakázky byly následující: 

 Nutnost ověřit a shrnout veškeré dostupné historické údaje týkající se 

nápravných opatření realizovaných na lokalitách po SA od roku 1991. 

 Nutnost získání rozhodujících podkladů, na jejichž základě budou 

aktualizovány, resp. optimalizovány další postupné kroky vedoucí ke 

konečnému vypořádání závazků vyplývajících z ekologických škod po SA 

na území ČR, a to v odpovídajícím časovém horizontu. 

 Nová metodika MŢP pro stanovení priorit v době realizace pasportizace 

(MP MŽP "Hodnocení priorit – kategorizace kontaminovaných a 

potenciálně kontaminovaných míst, Věstník MŽP, 8-9/2008") a postup řešení 

kontaminovaných míst. 

 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 

(Metodický pokyn MŽP k plnění databáze Systém evidence kontaminovaných 

míst), které nebylo v dřívějším období nápravných opatření plně realizováno. 

Kompletní evidence lokalit v databázi SEKM jsou mimo rámec tohoto 

projektu dále využívány pro potřeby územně analytických podkladů, národní 

inventarizace kontaminovaných míst, reporting pro EEA a pod. 
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CÍL A HLAVNÍ NÁPLŇ PASPORTIZACE LOKALIT PO SOVĚTSKÉ 

ARMÁDĚ 

 

Předmětná zakázka byla zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu s 

termínem plnění od 30. 5. 2008 do 31. 3. 2009 a celkovou cenou 1 115 863 Kč s 

DPH. Cílem prací bylo zpracování inventarizační studie „Pasportizace lokalit po 

Sovětské armádě“ na území ČR, přičemž hlavní náplň shrnují dále uvedené 

body: 

 Revize a studium všech doposud vypracovaných materiálů zabývajících se 

problematikou ekologických zátěží po Sovětské armádě na území ČR, 

zahrnující mimo jiné ověření existence dalších lokalit ve spolupráci s 

archivy dalších mimoresortních organizací (AČR, krajské úřady). 

 Rekognoskace předmětných lokalit se zaměřením především na popis 

lokalit včetně zhodnocení původního stavu těchto lokalit (lokalizace, obecné 

údaje, geologie, hydrogeologie, rozsah a typ kontaminace, fotodokumentace 

atd.), zhodnocení, resp. ověření aktuálního stavu dotčených lokalit ve vazbě 

na nápravná opatření a aktuální využívání dotčených území, příp. plánované 

(územní plány) atd. 

 Zařazení kaţdé z lokalit do různých kategorií priorit pro odstraňování 

ekologických zátěží, a to na základě všech zjištěných skutečností. 

 Zpracování záznamu do databáze SEKM ke kaţdé lokalitě, a to zejména 

v těch případech, kde nebylo toto plnění z různých důvodů realizováno nebo 

nebyl záznam proveden úplně. 

 

 

REALIZACE PASPORTIZACE LOKALIT PO SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ 

 

Z dostupných archivních podkladů (archivy MŽP, AČR, VUSS, atd.) a 

terénní rekognoskace jednotlivých lokalit byla provedena identifikace a 

pasportizace starých ekologických zátěží na lokalitách v minulosti využívaných 

SA na území ČR. 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 především podrobnějším rozčleněním 

lokalit ve vlastních VVP. 

Za lokalitu po Sovětské armádě považujeme především ucelenou část 

území (posádka, město či jeho část, odloučený kasárenský areál, vymezený 

areál ležící izolovaně od posádky apod.), kde byla vojska SA prokazatelně 

dislokována či které dlouhodobě využívala. V řadě takto koncipovaných lokalit 

lze však dále vymezit jednotlivé dílčí přidružené (tzv. satelitní) lokality, které 

bývají obvykle situovány odděleně od lokality hlavní (obvykle kasáren) ve 

vzdálenosti nejčastěji v prvních jednotkách km, využívané však společně s 

hlavní lokalitou. Jedná se nejčastěji o střelnice, cvičiště, muniční sklady, 
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odloučené sklady PHM, polní zemědělská hospodářství, polní tábory, odloučené 

radiotechnické hlásky, naváděcí stanoviště apod. Takové přidružené čili satelitní 

lokality (např. záložní prostor Kristián – Luštěnice, muniční sklad Radim – 

Krnov atd.) jsou pak označovány jako „kontaminovaná místa“. 

Samostatnou skupinu tvoří lokality či objekty, které byly prokazatelně 

SA využívány, jedná se však o velitelské budovy, obchody, naváděcí zařízení a 

pod., kde nebylo nakládáno se závadnými látkami, nebyly identifikovány či 

prokazatelně neexistovaly žádné zdroje znečištění a kde nebyl ani teoretický 

předpoklad vzniku ekologické zátěže (např. objekty Praha-Pohořelec, Žižkov 

atd.). Takové lokality jsou pro úplnost identifikovány, nejsou však samostatně 

hodnoceny ani zařazeny do databáze SEKM.  

Podobně je uváděna další „potenciální“ skupina lokalit, které nebyly 

oficiálně předávány, chybí informace pro vyhodnocení nebo je přítomnost SA 

nejistá či neprokázaná (např. Nosálov – cvičiště, Skřípov – sklad, Přeštice – 

prádelna atd.). Obvykle se jedná o polní tábory či cvičiště, či části objektů a 

areálů, které SA využívala pouze jednorázově či časově omezenou dobu. O 

takových lokalitách obvykle chybí jakékoliv informace a často je nelze ani 

přesně identifikovat. Tyto „potenciální“ lokality (např. Halenkov, některé 

skládky atd.) jsou uváděny odděleně a nejsou hodnoceny v rámci priorit ani 

zaznamenány v databázi SEKM. 

Pro každou lokalitu po SA, resp. kontaminované místo, byla 

vyhodnocena kategorie priority dle metodiky MŽP (viz výše) za využití 

databáze SEKM. U lokalit, které nebyly v SEKM doposud evidovány, byl 

proveden nový záznam do této databáze, stávající lokality byly aktualizovány. 

Na základě koncipovaného členění, resp. charakterizace lokalit (viz 

výše), pak bylo na území ČR vymezeno a evidováno v databázi SEKM celkem 

155 kontaminovaných míst po Sovětské armádě. Jako výchozí stav pro 

identifikaci ekologické zátěže po SA byl zvolen rok 1991, kdy byly lokality 

postupně předávány sovětskou stranou do majetku tehdejšího československého 

státu. Rozložení jednotlivých lokalit po SA na území ČR je zobrazeno na níže 

uvedeném mapovém podkladu (obr. 1). 

Z důvodu přehlednosti jsou uváděny pouze názvy jednotlivých 

vojenských výcvikových prostor (dále VVP), přičemž samostatné body na 

mapovém podkladě představující lokality po SA umístěné mimo VVP. Jedná se 

např. o VVP Boletice, Brdy, Hradiště, Libavá, Mladá a Ralsko. 

Obecné informace (název VVP, lokality, využití SA atd.) o všech 

jednotlivých lokalitách po SA byly zpracovány do základní souhrnné tabulky, 

ve které jsou lokality zařazeny do skupin podle jednotlivých VVP, za kterými 

pak následují zbývající lokality nacházející se mimo VVP. Výřez ze základní 

souhrnné tabulky je uveden na obrázku 2. 
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Obr. 1:  Mapa rozložení lokalit po SA na území ČR 

 

 

Ke každé lokalitě po SA (114) byl zpracován anotační list (viz dále, 

ukázka anotačního listu – lokalita Hradčany /výřez/) zahrnující základní 

informace týkající se situace lokality, původního stavu, způsobu využívání SA, 

geologických a hydrogeolog. poměrů, prozkoumanosti v souvislosti s činností 

SA, současného stavu (rekognoskace), doporučených opatření, ortofoto-mapy, 

fotodokumentace. 

 

 

DATABÁZE SEKM 

 

Aktualizace, resp. doplnění dat do databáze SEKM probíhalo v souladu s 

MP MŽP (viz výše). Celkem bylo identifikováno 114 lokalit, resp. 155 

kontaminovaných míst po SA. Důvodem většího počtu lokalit po SA, resp. 

kontaminovaných míst, oproti dříve uváděným údajům (73) je několik aspektů, 

především pak charakterizace pojmu lokalita po SA, dílčí přidružená lokalita 

(tzv. satelitní) a „potencionální“ lokalita. Dále byly některé lokality vedeny v 

režimu utajovaných skutečností o pobytu vojsk SA (teprve v posledních letech 

byl umožněn přístup k dříve utajovaným skutečnostem). Potřebné informace k 

jednotlivým lokalitám, resp. kontaminovaným místům po SA jsou vedeny v 

databázi SEKM (http://sez.cenia.cz/mapmaker/sez/). 
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Obr. 2:  Základní souhrnná tabulka lokalit SA (výřez) 
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Název lokality: Hradčany 
 

Situace lokality: 

Rozsáhlý areál (cca 4 km
2
)

 
současně nevyužívaného vojenského letiště v k.ú. 

Hradčany nad Ploučnicí, cca 4 km jižně od Mimoně, mezi silnicemi II/268 Mimoň – 

Mnichovo hradiště a II/270 Mimoň – Doksy. Leží v katastrálních územích Hvězdov, 

Strážov a Ploužnice. Areál letiště tvoří vzletová a přistávací dráha, s kompletním 

zázemím (hangáry, rozptyl, hospodářství PHM, autoparky, atd.) cca 1 km východně 

obytná zóna Ploužnice (obec Ralsko). K lokalitě bývá přiřazována i dopadová 

střelnice Prosíčko (cca 15 ha) jv. od letiště v od obce Horní Krupá. 

Výchozí stav: 

Letiště vybudováno německou armádou v r. 1945, následně využití ČSA a ČSLA. Po 

r. 1968 obsazeno SA. Po odsunutí SA bez systematického využití. Intenzivní 

kontaminace horninového prostředí a podzemní vody především ve dvou oblastech 

stáčišť a úložišť leteckých pohonných hmot (stáčiště Západ a stáčiště Východ). 

Výskyt volné fáze ropných látek na ploše 82 250 m
2
, objem kontaminovaných zemin 

487358 m
3
. Dále zjištěna kontaminace zemin PCB, CIU. Sanační práce probíhají od 

80. let XX. století do současnosti. Dále v areálu letiště dvě velké skládky (na jz okraji 

letiště a na v okraji celkem cca 3000 m
3
) a velký počet drobných skládek – dosud 

nesanovány. 

Způsob vyuţívání SA: 

Letiště, sklady a stáčiště PHM, opravny, hangáry, autoparky, obytné a administrativní 

budovy. Zdroje znečištění představovaly především úložiště PHM, k největším patřil 

velkosklad PHM Boreček (cca 650 nádrží s celkovou kapacitou 20 tis. m
3
), sklad 

speciálních PHM (18 nádrží), sklad PHM VÚ 92069 (263 podzemních nádrží s 

kapacitou 11 tis. m
3
 propojený produktovodem s nadzemním skladem CZT). V 

lokalitě Hradčany bylo dislokováno 12 vojenských útvarů, z nichž každý disponoval 

autoparky, mycími rampami, dílnami a čerpacími stanicemi PHM. Skladovány byly 

letecké PHM (převážně kerosin) a automobilové PHM (nafta benzíny), odmašťovací 

prostředky (TCE, PCE) a nízkotuhnoucí směsi (etylénglykol) a speciální pohonné 

hmoty a aditiva. 

 
Obr. 3:  Ukázka anotačního listu – lokalita Hradčany (výřez) 

 

 

PRIORITY KM 

 

Hodnocení priorit probíhalo v souladu s MP MŽP (viz výše). Celkem 

bylo pomocí software Priority KM vyhodnoceno 155 kontaminovaných míst. Z 

uvedeného počtu bylo 7 vyhodnoceno v kategorii nejvyšších priorit A1 – A3 

(lokality rizikové, např. Hradčany, Kuřívody atd.), naproti tomu do kategorie 

nejnižších priorit N0 – N2 (lokality bez významné kontaminace, např. Vrchbělá, 

Jaroměř atd.) jich bylo zařazeno 51. Zbývajících 97 míst je řazeno do kategorie 



258 

priorit P (lokality potenciálně rizikové, např. Hvězdov, Jezová atd.), kdy pro 

definitivní závěry nejsou odpovídající či dostatečné informace. V níže uvedené 

tabulce (tab. 1) a koláčovém grafu (obr. 4) je uvedeno hodnocení priorit všech 

lokalit, resp. kontaminovaných míst po SA. 

 
Tab. 1:  Souhrnné vyhodnocení priorit 

Počet / Název Kód dle tab. 1 – klasifikační matrice, MP MŢP 14/2005 

Kód priority 0 1 2 3 Celkový součet 

A3  1 2 2 5 

7 A2    0 0 

A1    2 2 

P4 2 4 23  29 

97 
P3 1 6 8  15 

P2 6 29 8 2 45 

P1 3 5   8 

N2 15 17   32 

51 N1 5    5 

N0 14    14 

Celkový 

součet 
46 62 41 6 155 

 

 

DOSAŢENÉ VÝSLEDKY PASPORTIZACE SA 

 

 Celkem identifikováno 114 lokalit, resp. 155 kontaminovaných míst po 

SA. 

 Aktualizace, resp. doplnění dat do databáze SEKM a vyhodnocení priorit 

pomocí software Priority KM u výše uvedeného počtu lokalit, resp. 

kontaminovaných míst. 

 V rámci hodnocení priorit bylo vyhodnoceno celkem 5 lokalit v kategorii A 

(např. Hradčany, Olomouc-Neředín, Kuřívody), 97 lokalit v kategorii P 

(např. Hvězdov, Lipník, Jezová) a 51 v kategorii N (např. Vrchbělá, Jiřice, 

Jaroměř). 

 Na jednotlivých lokalitách po SA byla vytvořena aktuální fotodokumentace 

včetně zpracování odpovídajících ortofoto-map. 

 Byla zpracována souhrnná zpráva pasportizace zahrnující mimo jiné 

podrobnou historii řešení problematiky SA, jednotlivé anotační listy lokalit, 

formuláře s vyhodnocením priorit apod. 
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Souhrnné vyhodnocení prioritizace kontaminovaných míst
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Obr. 4:  Graf souhrnného vyhodnocení priorit 

 

 

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. kontaminovaných míst po SA lze 

považovat za konečný. 

 Na všech lokalitách vyhodnocených v kategorii nejvyšší priority A1 – A3 

byla nebo jsou realizována nápravná opatření, t. j. např. Zebín, Všejany-les, 

Bruntál, Hradčany, Olomouc – Neředín, Kuřívody, Luštěnice.  

 Kompletní evidence lokalit po SA v databázi SEKM je dále také využívána 

pro potřeby územně analytických podkladů, národní inventarizace 

kontaminovaných míst, reportingu pro EEA apod. 

 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. 

 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 ať již financovaných z prostředků MŽP či z jiných 

finančních zdrojů, aktualizovat potřebná data a priority KM. 

 Míra realizace nápravných opatření na lokalitách po SA se odvíjí také na 

základě finančních prostředků uvolňovaných ze státního rozpočtu pro každý 

daný rok. 
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 Nezbytnou podmínkou pro řešení ekologických škod na jednotlivých 

lokalitách po SA je aktivní účast jejich vlastníků v tomto procesu 

nápravných opatření. 

 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, případně sanace (např. 

lokality Janská-Veselé, VVP Libavá, Kostelec nad Černými lesy). Obdobný 

přístup při řešení ekologických škod po SA je předpokládán i v následujících 

letech. 
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