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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku vlivu skládky komunálního 

odpadu na ţivotní prostředí oblasti Vřesina. Práce se skládá ze dvou částí. První 

část se věnuje popisu lokality, kde vznikla v minulosti nezabezpečená skládka 

komunálního odpadu. Dále popisuje vlastnosti analyzovaných těţkých kovů a 

jejich negativní vliv na ţivotní prostředí a zdraví člověka. Druhá část práce je 

zaměřena na analýzu obsahu těţkých kovů v odebraných vzorcích zemin ze 

zkoumané oblasti. Popisuje postup odběru vzorků zeminy z oblasti skládky, dále 

se věnuje úpravě vzorků k analýze. Analýzy byly provedeny v CNT (Centrum 

nanotechnologií) při VŠB-TU Ostrava pomocí metod: elektrotermická AAS a 

metodou ICP – AES. Cílem této práce je poukázat na problematiku skládek 

odpadu vzniklých  ještě před platností zákona o odpadech, na jejich špatné 

zabezpečení a nebezpečí, která tyto díla představují. 

 

Klíčová slova: skládka, ţivotní prostředí, těţké kovy, lidské zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Summary 

The diploma thesis is focused on the impact of landfill municipal waste on 

the environment of Vresina area. The thesis consists of two parts. The first part 

describes locations where it originated in the past municipal landfill waste. It also 

describes characteristics of the analyzed heavy metals and their negative impact 

on the environment and health man. The second part is focused on content 

analysis heavy metals in soils collected from the investigated area. It describes the 

procedure for taking soil samples from the landfill; section discusses the 

preparation of samples for analysis. Analyses were performend in the CNT 

(Center N) using the methods: electro thermal AAS and ICP - AES. The aim of this 

work is to highlight the issue of landfill waste generated before a law of 

waste. Landfill municipal waste represents poor security and the danger. 
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1. Úvod  

 

 Člověk svou činností v některých případech ţivotní prostředí 

nenahraditelně poškozuje. Velká část obyvatel se staví k ochraně ţivotního 

prostředí odmítavě a nepřipouští problémy, které vznikají produkcí odpadů, 

průmyslovou činností a dalšími vlivy. Člověk nenahraditelně poškozuje přírodní 

zdroje. Odpad vzniká při kaţdé lidské činnosti, a proto je potřeba aby se lidstvo 

jako původce odpadu o něj také náleţitě postaralo.  

Vyuţívání odpadu jako druhotné suroviny je jedním z řešení tohoto 

problému. Další moţností by mohlo být spalování (energetické vyuţívání) nebo 

hledání nových maloodpadových nebo dokonce bezodpadových technologií. 

Recyklací se zpracovává stále malé mnoţství odpadu, jedním z důvodů je také 

malé procento třídění nebo nedokonalé technologie zpracování. Spalování je 

bohuţel poměrně finančně náročné a i po té vzniká odpad ve formě popílků, ty se 

sice dají druhotně vyuţít, avšak ani tato technologie nepatří mezi nejlevnější. 

V současné době, je nejvíce vyuţíváno skládkování, je levné, pro obce 

a města finančně výhodné a dostupné. Pokud se, tedy rozhodneme odpad ukládat 

na skládky, je třeba je správně zabezpečit a zajistit tak co nejmenší ohroţení 

ţivotního prostředí a zdraví lidí.  

V okamţiku kdy dojde ke znečištění ţivotního prostředí, je třeba začít 

vzniklou situaci řešit. K takto vzniklému problému se však často nikdo nechce 

hlásit a je tedy problematické najít viníka, který by se postaral o nápravu.  

V této práci popisuji vliv vybraných těţkých kovů na lidské zdraví a ţivotní 

prostředí. Tyto kovy se mohou uvolňovat ze skládek odpadů a pokud dojde 

k úniku do ţivotního prostředí, představují reálné nebezpečí pro lidské zdraví.  

Touto prací bych chtěla poukázat na to, ţe i v dnešní moderní době 

existují problémy s produkcí a ukládáním odpadu. Je nutné se jimi zabývat 

a hledat řešení ke zlepšení celé situace. 
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2. Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je analýza oblasti okolí nezabezpečené 

skládky komunálního odpadu v obci Vřesina. Předmětem analýzy jsou těţké kovy 

arzen, kadmium a měď.  

3. Skládky odpadu 

 

V této kapitole se zabývám skládkováním odpadu a vznikem skládek 

v minulosti, dále se věnuji současnému skládkování. Uvádím také typy skládek 

a moţnosti kontaminace pro okolí. 

3.1. Skládkování v historii 

 

Aţ do roku 1991 byla problematika řešení skládkování odpadu zcela 

nedostatečně upravena. Jediná věc, které se věnovalo dostatečně, bylo řešení 

odpadních vod a některých speciálních odpadů.  

Problematika skládkování nebyla legislativně příliš ošetřena, základní 

ochrana byla v zákoně č. 20/1966 Sb. O péči a zdraví lidu. S tímto zákonem 

souvisela vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb. O vytváření 

a ochraně zdravých životních podmínek. Existovalo také několik vyhlášek, které 

upravovaly sběr druhotných surovin. 

Prvním zákonem, který se věnoval vzniku a zpracování odpadů na území 

České Republiky byl zákon č. 238/1991 Sb. O odpadech. Tento zákon byl doplněn 

hmotněprávním předpisem ČNR č. 311/1991 Sb. O státní správě v odpadovém 

hospodářství [1]. Před rokem 1991 bylo provozováno více neţ 5 000 skládek. 

Z toho 1/3 byla provozována aţ do roku 1998. Podle nové legislativy byly po roce 

1989 nezajištěné skládky zavírány. Tyto skládky je třeba podrobit sanaci 

a rekultivaci, problémem jsou však finanční náklady. Do roku 2008 bylo 

zrekultivováno asi 55% objektů [2]. 
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Skládky před rokem 1992 nemají většinou ţádné technické zabezpečení, 

které by odpovídalo současným poţadavkům. Proto se dá předpokládat, ţe jsou 

zdrojem ohroţení ţivotního prostředí. Můţe docházet k průsakům výluhů do 

podloţí a rozsah kontaminovaného území se tak zvětšuje, přičemţ můţe dojít aţ 

k znečištění povrchových vod [2]. 

3.2. Skládkování v současnosti 

V současné době (rok 2011) se s odpady zachází podle platného zákona 

č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů. Zpracování odpadů 

a nebo jeho ukládání na skládky, je dále ošetřeno v dalších vyhláškách, 

nařízeních vlády, ČSN a směrnicích. Cíle odpadového hospodářství pro další roky 

jsou uvedeny v Plánu odpadového hospodářství ČR. Od července 2009 mohou 

být provozovány jen skládky, které jsou v souladu s legislativou EU, jedná se 

zejména o směrnici Rady 1999/31/ES o skládkách odpadu a rozhodnutí Rady 

2003/33/ES, které stanoví kriteria a postupy pro příjem odpadu na skládkách 

V současnosti se v ČR sládkuje asi 83 % komunálního odpadu. Na území 

ČR je v provozu k datu 30.8.2010 179 skládek odpadu, jejich umístění 

v jednotlivých krajích je uvedeno v následující tabulce [3]. 
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Tabulka 1: Počet skládek v jednotlivých krajích ČR (k 30. 8. 2010) [3] 

Kraj Počet funkčních skládek 

Hlavní město 1 

Jihočeský  22 

Jihomoravský 14 

Karlovarský 5 

Královehradecký 7 

Liberecký 6 

Moravskoslezský 22 

Olomoucký 14 

Pardubický 14 

Plzeňský 20 

Středočeský 24 

Ústecký  12 

Vysočina  10 

Zlínský  8 

 

Z předcházející tabulky je vidět, ţe rozloţení skládek na území ČR je 

nesourodě zastoupené. V některých krajích je počet skládek vysoký, jiné mají na 

svém území minimální počet funkčních skládek. Nejvíce skládek je ve 

Středočeském kraji. Nejméně naopak v kraji karlovarském [3]. 
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3.3. Typy skládek 

 

Skládky odpadu členíme dle různých kriterií, před jejich vznikem musí být 

posouzen terén, na kterém má být skládka provozována, technické zabezpečení, 

způsob a doba uloţení odpadu [4]. 

 
Tabulka 2: Rozdělení skládek [4, 5, 6, 7] 

Kriterium Rozdělení 

Vztah k úrovni terénu 
Podúrovňové, svahové, nadúrovňové, násypové, 

podzemní, kombinované skládky. 

Dle způsobu těsnění: 
Netěsné, těsněné přírodním materiálem, těsněné 

syntetickým materiálem, smíšené. 

Ochrana před 

sráţkami 
Otevřené, zastřešené. 

Dle způsobu uloţení Jednodruhová, vícedruhová, sdruţená. 

Dle časového hlediska 
Připravované, provozované, s přerušenou či ukončenou 

činností. 

Z hlediska 

zabezpečení 
Zabezpečené či řízené. 

Dle doby uloţení Časově omezené, trvalé. 

Dle technického 

zabezpečení 
Inertní odpad, ostatní odpad, nebezpečný odpad. 
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3.4. Možnost kontaminace okolí 

 

Skládkování je sice nejméně náročný způsob uloţení odpadu, má však 

spoustu problémů, mezi nejzávaţnější můţeme zařadit například: 

 Výtok průsakových vod 

 Vývin skládkového plynu 

 Stabilita tělesa skládky (dochází k sedání a splachům) 

 Prašnost, úlety odpadního materiálu, zápach 

 Výskyt hlodavců a ptáků na tělese skládky 

 Hlučnost z provozu 

Průsakové vody: Jejich zdrojem jsou převáţně dešťové sráţky, dále pak 

voda, která vzniká při biodegradaci organické hmoty a voda vytlačovaná z pórů 

skládky v důsledku jejího zatíţení. Po překročení vodní kapacity skládky (asi po 1-

3 letech) dochází k výronu průsakových vod do podloţí skládky nebo podzemních 

vod, v případě nepropustného podloţí jsou ohroţeny vody povrchové. Průsakové 

vody mohou obsahovat sirné sloučeniny, těţké kovy a organické sloučeniny. 

Mnoţství průsakové vody závisí na obsahu vody v komunálních odpadech, 

mnoţství sráţek, na propustnosti a tvaru skládky, důleţité jsou také probíhající 

mikrobiální procesy. 

Bioplyn: Je to produkt biochemického rozkladu organických látek, které 

jsou obsaţeny v komunálním odpadu. Plyn obsahuje zejména methan, ke vzniku 

bioplynu je zapotřebí dodrţení daných podmínek (přítomnost vody, přítomnost 

reagujících substrátů, nepřítomnost kyslíku a teplota). Skládkový plyn se dá vyuţít 

jako palivo nebo jako náhradní zemní plyn.  

Plynné emise: Nepříznivě ovlivňují porost na skládce i v její 

bezprostřední blízkosti. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo udušení v případě 

uzavřených prostor. Způsobují nepříjemný zápach stopových sloţek bioplynu [8]. 
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Obrázek 1: Komunální skládka (Foto: Bc.  Lucie Kaličiaková) 

 
 

Obrázek 2: Kompaktor (Foto: Bc. Michaela Cabáková) 
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4.  Půda 

  
V této kapitole se zabývám základními vlastnostmi půdy a moţností jejího 

znečištění těţkými kovy.  

4.1. Základní vlastnosti půdy 

 

Půda vznikla zvětráváním hornin a činností půdotvorných činitelů, je 

jednou ze sloţek ţivotního prostředí. Díky svému významu je pro nás 

nenahraditelná. 

 Půdní fond ČR dělíme podle funkce, kterou plní: 

 Zemědělský půdní fond 

 Lesní půdní fond 

 Zastavěné a ostatní plochy 

Půda se v průběhu času mění, je to způsobeno hlavně biologickými, 

chemickými a fyzikálními pochody na Zemi. Půda je z fyzikálního hlediska 

třífázový systém, její sloţení je popsáno v následující tabulce [9]. 

Tabulka 3: Sloţení půdy [9] 

 

 
Sloţení půdy 

 
Tuhý podíl 

Anorganický – biotický 

Organický – biotický 

Tekutý podíl Půdní voda 

Plynný podíl Půdní vzduch 

 

Fyzikální vlastnosti ovlivňuje mnoho činitelů, jsou podmíněny disperzností 

elementárních částic, vztahem mezi tuhým, tekutým a plynným podílem. 
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Dělíme je: 

 Základní fyzikální vlastnosti: zrnitost půdy, skeletovitost, struktura, měrná 

hmotnost, objemová hmotnost, pórovitost. 

 Hydrofyzikální a aerační vlastnosti: vlhkost, maximální hydroskopičnost, 

vododrţnost, propustnost. 

 Teplotní vlastnosti: tepelná kapacita, tepelná vodivost, teplota půdy. 

 Fyzikálně – mechanické vlastnosti: soudrţnost, adheze, konzistence [9]. 

Z chemického hlediska půda obsahuje anorganický a organický podíl. 

Anorganický podíl je tvořen makro a mikroţivinami. Organický podíl představují 

humusové látky, které jsou produktem huminifikačních procesů. Půdy mají 

pufrovací schopnost, coţ znamená, ţe jsou schopny odolávat změnám reakce 

a dokáţí udrţet co nejstálejší koncentraci vodíkových a hydroxidových iontů. 

Biologické vlastnosti půdy označujeme souhrnně jako edafon, ten se 

významně podílí na tvorbě půdy. Můţeme díky němu rozpoznat znečištění nebo 

špatnou kvalitu půdy. Pokud není kvalita odpovídající, je činnost edafonu 

potlačena.  

Edafon můţeme dále dělit: 

 Bakteriální: (hlízovité bakterie, choroboplodné bakterie…) 

 Rostlinný: fytoedafon (plísně, houby, řasy, kořenový systém…) 

 Ţivočišný: zooedafon (prvoci, roztoči, mnohonoţky, plţi…)[9]. 
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4.2. Znečištění půdy 

 

Kontaminaci půd můţeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří 

kontaminanty přírodního původu. Jedná se především o odumřelé části rostlin 

a ţivočichů, toto znečištění je biologicky rozloţitelné a nezpůsobuje v půdách 

ţádné zásadní problémy. Rozklad těchto látek se souhrnně označuje jako 

samočisticí schopnost půdy. Probíhá v aerobních i anaerobních podmínkách, 

pomocí biodegradace pak vznikají jednoduché organické i anorganické látky. Na 

rozkladu se podílí mikroorganismy obsaţené v půdě a enzymy.  

Druhou skupinu kontaminantů tvoří znečištění antropogenního původu. 

Většinou je původcem znečištění doprava nebo činnost průmyslu, do půdy se 

dostává řada škodlivých, mnohdy pro lidské zdraví toxických látek organického 

i anorganického původu.  

Z hlediska rozsahu moţného znečištění půdy rozlišujeme nebezpečí: 

 Lokální: v bezprostřední blízkosti původce znečištění. 

 Regionální: obvykle se jedná o znečištění hydrosféry. 

 Kontinentální  
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4.3. Těžké kovy v půdách 

 

Mezi hlavní zdroje kontaminace půdy těţkými kovy (TK) patří zejména 

imise, odpady, zplodiny průmyslových a energetických provozů, komunální 

odpady a jejich skládkování. Zdrojem těţkých kovů v půdách se ale můţe stát 

i nekvalitní hnojivo a kaly z čistíren odpadních vod. Dalším zdrojem kontaminace 

jsou havárie, někdy se mohou TK dostat do půdy i přirozenými pochody 

(zvětrávání mateřské horniny a rud). 

Největší nebezpečí z dlouhodobého hlediska představuje především 

schopnost TK kumulovat se v rostlinném a ţivočišném organismu. Za 

nejškodlivější se většinou povaţují Cd, Hg, Pb a Cr. Problémy ale způsobují i další 

kovy.  

Škodlivost TK sestupně podle nebezpečí: 

 Pro rostlinnou výrobu: Hg, Cu, Ni, Pb, Cd, Co aj. 

 Pro ţivočišnou výrobu: Cd, Hg, Pb, As aj. 

Fyziologické působení: TK pronikají do potravního řetězce velice 

snadno. Nejdříve proniknou do ţivých organismů, kde nastává jejich vstřebávání  

a dochází k jejich akumulaci. Některé TK mají genotoxické vlastnosti, jsou 

karcinogenní a mutagenní. Na člověka obvykle působí toxicky, postihují krvetvorný 

a trávící systém a způsobují poruchy imunitních a neuropsychických systémů [9]. 
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5. Voda 

 
V této kapitole popisuji základní vlastnosti vody, moţnosti kontaminace 

pitné a povrchové vody těţkými kovy. 

5.1. Základní vlastnosti vody 

 

Voda je základní sloţkou ŢP, je nezbytná pro existenci ţivota. Je tedy 

nezastupitelná, plní biologickou, zdravotní, výrobní a kulturní funkci.  

Dá se říct, ţe voda má tři významné anomálie: 

 Největší hustota při 3,98°C: umoţnění ţivota pod zamrzlým povrchem. 

 Expanze při mrznutí: led plave na vodní hladině, díky působení slunečních 

paprsků můţe docházet k  jeho tání.  

 Fázový diagram: se stoupajícím tlakem, klesá teplota tání [9]. 

Vody můţeme dělit podle jejich původu na: 

 Antropogenní: odpadní 

 Přírodní: atmosférické, podzemní a povrchové 

Podle zdrojů znečištění rozdělujeme vody: 

 Průmyslové a odpadní (bodové znečištění) 

 Průsakové a splachové (plošné znečištění) 

 Sráţkové (není příliš významné) [10]. 
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Voda pokrývá většinu povrchu Země, rozloţení vody na zemi je uvedeno 

v následující tabulce. 

Tabulka 4: Rozloţení vody na Zemi [10] 

Forma Mnoţství (mil *km3) Procent z celku 

Moře a oceány 1370 97,25 % 

Ledovce  29 2,05 % 

Spodní voda 0,5 0,68 % 

Jezera 0,125 0,01 % 

Půdní vlhkost 0,065 0,005 % 

V atmosféře 0,018 0,001 % 

Řeky 0,0017 0,0001 % 

Biosféra 0,0006 0,000004 % 

Celkem  1409 100 % 

5.2. Pitná voda 

 
Ke kontaminaci pitné vody můţe docházet: 

 Přírodními látkami: při nadměrném čerpání vody nebo při změně pH. 

 Průmyslově vyráběnými látkami: v důsledku pouţívání pesticidů, 

organických rozpouštědel a dusičnanů. 

 Při úpravě vody nebo nevhodně pouţitými materiály při dopravě 

k spotřebiteli [11]. 

5.3. Povrchová voda 

 
Jelikoţ dochází k úbytku podzemní vody, povrchová voda se stává jedním 

z významných zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo. Proto moţnost kontaminace 

látkami ovlivňující zdraví lidí je neţádoucí. Mezi hlavní zdroje kontaminace patří 

chemické látky obsaţené v odpadních vodách. Jedná se především o látky 

obsaţené v průmyslových odpadech, dusíkatých hnojivech, pesticidech, 

herbicidech. Závaţný je i obsah těţkých kovů ve vodách a další chemické látky 

pouţívané v zemědělství [10]. 
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5.4. Těžké kovy ve vodě 

 

Těţké kovy můţeme povaţovat za nejnebezpečnější anorganické 

kontaminanty obsaţené ve vodě. Jelikoţ některé prvky, nejsou schopné 

organismy vyloučit, působí na ně toxicky.  

Antopogení zdroje znečištění: 

 Těţba a zpracování rud 

 Povrchová úprava kovů 

 Fotografický, textilní a koţedělný průmysl,  

 Anorganické pesticidy a atmosférické depozice. 

Výskyt kovů ve vodách závisí na imobilizačních a demobilizačních 

procesech.  

Imobilizační procesy: 

 Sráţení při zvýšení pH , za oxidačních podmínek 

 Výměna iontů 

 Adsorpce na nerozpuštěné látky a sedimenty 

 Inkorporace do biomasy 

Demobilizační procesy: 

 Přítomnost kompexotvorných látek 

 Desorpce 

 Uvolňování jiţ odumřelé biomasy 

 Rozpouštění za redukčních podmínek, při sníţení pH  [12]. 
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6. Těţké kovy a jejich vlivy na ŢP a zdraví lidí 

 

V této kapitole se zabývám sledovanými těţkými kovy (As, Cd, Cu), jejich 

vstupem do ţivotního prostředí a do organismu člověka. Nebezpečím, které 

představují pro ŢP a zdraví lidí. 

6.1. Zdroje znečištění prostředí těžkými kovy 

 

Zdrojem kontaminace ŢP je především antropogenní činnost, přírodní 

kontaminace se můţe objevit v případě samovolného uvolňování z rudných 

loţisek. Proto bývá velmi sloţité, odlišit zda se jedná o znečištění způsobené 

přírodními podmínkami nebo činností člověka. Formy v jakých se jednotlivé látky 

objevují, závisí na charakteristice prostředí. Jedná se zejména o pH a oxidačně – 

redukční potenciál. Zdroje, z kterých se nejčastěji uvolňují TK, jsou uvedeny 

v následující tabulce [13]. 

Tabulka 5: Zdroje TK v prostředí [13] 

Výroba Výskyt sloučenin prvků 

Těţba a zpracování rud Fe, Zn, Hg, As, Se, Mn, Cu 

Hutní průmysl Al, Cr, Mo, Ni, Pb, Cu 

Těţba uhlí Fe, Al, Mn, Ni, Cu, Zn 

Strojírenství, povrchová úprava kovů Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, Fe, Al 

Chemický průmysl Fe, Al, W, Mo, Zn, Pb, Cu, Hg 

Barvy, laky, pigmenty Hg, Cr, Pb, Zn, Ti, Al, Ba, Sr, Mn, As, Se 

Buničina, papír Ti, Zn, Al, Ba, Sr, Cr, Se,Cu, Hg 

Zpracování kůţí Cr, Al , Fe 

Textilní průmysl Cu, Zn, Cr, Pb, Fe 

Polygrafický průmysl  Zn, Cr, Ni, Cd, Cu, Pb 

Elektrotechnika Ag, Se, Ge, Mn, Ni, Pb, Cu, Hg 

Spalování uhlí As, Ti, Al, Ge, Se, Hg, Be, Zn, Mo, Ni, Pb 

Spalování topných olejů V, Ni, Zn, Cu 

Průmyslová hnojiva Cd, Mn, As 

Automobilová doprava Pb 
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6.2. Vstřebávání TK 

 

Jedná se o vstup TK nebo jejich sloučenin do organismu přes membrány. 

Mezi nejdůleţitější cesty vstupu do organismu řadíme plíce a trávicí ústrojí.  

Vstřebávání plícemi: kovy nebo jejich sloučeniny mohou do organismu 

vstoupit v několika formách a to buď jako plyny, páry nebo částice. Vstřebávání 

kovů ve formě částic závisí na depozici a obrané reakci orgánu.  

Depozice závisí na: 

 Fyzikálně-chemických vlastnostech částic (velikost, tvar, hmotnost částice) 

 Podmínkách dýchání 

 Anatomických a fyziologických podmínkách [14]. 

Aerosolové částice, které jsou rozpustné v tělních tekutinách, se 

vstřebávají z plic do systémové cirkulace. Vstřebávání probíhá obvykle velmi 

rychle a nerozpustné částice mohou vniknout do krevního oběhu. 

Vstřebávání kovů ve formě plynů a par je daleko závaţnější, jelikoţ se 

drobné částice dostávají aţ hluboko do alveol a dochází tak závaţnějšímu 

postiţení organismu [14]. 

Vstřebávání trávicím ústrojím: TK se dostávají do trávícího ústrojí po 

perorálním příjmu jako součást potravy nebo nápojů.  

Vstřebávání kovů v trávicím ústrojí závisí na: 

 Fyzikálně – chemických vlastnostech iontů kovů 

 pH trávicího ústrojí 

 Rychlosti pasáţe v trávicím ústrojí 

 Biotransformaci sloučenin kovů se střevní mikroflórou 

 Mnoţství a sloţení potravy 

 Přítomnosti kompexotvorných látek 

 Interakci s jinými kovy 

 Biochemickém mechanismu vstřebávání 

 Fyziologickém stavu organismu 
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Mezi další způsoby vstřebávání můţeme zařadit: 

 Vstřebávání kůţí 

 Vstřebávání placentou 

6.3. Vylučování TK 

 

Mezi hlavní vylučovací cesty z organismu patří stolice a moč. Na 

vylučování se ale mohou podílet i další cesty (pot, slzy, kůţe, vlasy, nehty, 

mateřské mléko).  

Cesty vylučování kovů: 

 Slinami 

 Přes ţaludeční stěnu 

 Ţlučí 

 Pankreatickou šťávou 

 Střevní stěnou  

Při svém průchodu tělem se TK vylučují těmito cestami a do stolice se 

dostává jen zbytkové nevyloučené mnoţství.  

Vylučování močí: mechanismus vylučování kovů močí je ovlivněn mnoha 

faktory. Patří mezi ně např.: pH moči, správná funkce ledvin, schopnost kovů tvořit 

komplexy a také jejich schopnost se kumulovat. Mezi další způsoby vylučování TK 

patří také vylučování mateřským mlékem [14]. 
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6.4. Arsen [As] 

 

Základní charakteristiky: Arsen má 3 modifikace - ţlutou, černou 

a šedou. Je chemicky podobný fosforu, někdy ho můţe nahrazovat 

v biochemických reakcích. Arsen je stálý v oxidačních stavech: As3-, As 3+, As5+. 

Pouţití: Více neţ 90 % As se vyuţívá na konzervaci dřeva 

a v zemědělství na výrobu pesticidů. Můţe se vyskytovat ve slitinách s Pb, 

popřípadě s Cu, tyto slitiny se dají vyuţívat v akumulátorech, vodičích, zářičích 

apod. Oxid arsenitý se vyuţívá ve sklářském průmyslu. 

Zdroje emisí: Arsen je uvolňován především ve formě vázané na popílek 

a je obsaţen i ve škváře. Vysoké koncentrace arsenu se mohou vyskytovat 

v blízkosti metalurgických závodů, přirozeným zdrojem je vulkanická činnost. 

Dopadem se arsen dostává do půdy a vody. Vody mohou být znečištěny i v okolí 

špatně zabezpečených skládek. K vysokému znečištění půdy, vody či 

pěstovaných rostlin můţe vést i nadměrné pouţívání pesticidů.  

Dopady na ŢP: Arsen má schopnost kumulovat se v sedimentech, ve 

kterých se sráţí na málo rozpustné sulfidy. Dosaţení rovnováţného stavu ve 

vodách trvá velmi dlouho. Arsen se můţe zapojovat do potravního řetězce 

a působí jako inhibitor biochemických reakcí. Díky své mobilitě v půdě je As 

dostupný rostlinám při jejich příjmu kořenovou soustavou [15]. 

Dopady na zdraví člověka: Arsen začíná na člověka působit toxicky 

v dávkách 30 – 50 mg. Je to karcinogen. Způsobuje rakovinu plic a kůţe, můţe 

způsobovat nádory jater, močového měchýře a ledvin. Dopady v závislosti na 

expozici jsou uvedeny v tabulce [16]. 

 
Tabulka 6: Dopady As na lidské zdraví tabulce [16] 

Druh expozice 
 

Dopady na zdraví člověka 

Vysoká Poškozuje nervovou soustavu, játra, ledviny, ţaludek a střeva. 

 
Nízká 

Dráţdí trávící ústrojí, sniţuje tvorbu bílých a červených krvinek, 

způsobují nepravidelnou srdeční činnost a poškozují cévy. 
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6.5. Kadmium [Cd] 

 

Základní charakteristiky: Kadmium je stříbřitý, měkký, kujný a taţný kov. 

Vlastnostmi je podobný Zinku. Dýmy kadmia se skládají z malých částeček Cd 

nebo oxidu kademnatého, který vzniká při spalování. Nejběţnější oxidační stavy 

jsou Cd2+, Cd1+.  

Pouţití: Nejvíce Cd se vyuţívá při výrobě baterií, převáţně se jedná o Ni-

Cd a solární baterie. Dále se pouţívá na výrobu pigmentů, jako stabilizátor plastů 

anebo k tvorbě ochranných povrchů.  

Zdroje emisí: Emise Cd vstupující do ovzduší je způsobena převáţně 

lidskou činností. Zdrojem znečištění jsou převáţně těţba, výroba a zpracování 

samotného Cd. Dalšími významnými zdroji jsou spalování fosilních paliv a odpadu. 

Do vod a půd se dostává převáţně atmosférickou depozicí, hnojením fosfátovými 

hnojivy. Můţe také unikat ze špatně zabezpečených skládek.  

Dopady na ŢP: Cd je velmi toxický prvek, má schopnost hromadit se 

v potravním řetězci. Můţe se akumulovat v půdě a sedimentech, kde hrozí  riziko 

náhlého uvolnění při změně pH. Cd je velmi toxické pro vodní organismy, má 

schopnost zvýrazňovat toxicitu některých dalších TK a negativně ovlivňuje 

samočisticí schopnost vody.  

Dopady na zdraví člověka: Kadmium nepatří k prvkům, které jsou 

důleţité pro ţivot. Kadmium zasahuje do metabolismu cukrů a ovlivňuje produkci 

insulinu. Cd je vysoce kumulativní, hromadí se především v ledvinách a v menším 

mnoţství v játrech. Při větší expozici se vyskytuje bílkovina v moči (poškození 

ledvin), impregnace zubní skloviny dozlatova, sucho v hrdle a nose, opakující se 

rýmy a ztráta čichu. 

Některé sloučeniny jsou teratogenní a karcinogenní, můţou prodlouţit 

působení barbiturátů. Kadmium má schopnost zvyšovat toxicitu některých TK. 

Toxicita kadmia působí rozdílně na muţe a ţeny [16]. 
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6.6. Měď [Cu] 

 

Základní charakteristika: Měď je načervenalá, výborně vede elektrický 

proud i teplo, je kujná a taţná. Měď také dobře odolává korozi. Ve sloučeninách se 

vyskytuje s oxidačními čísly Cu1+, Cu2+. 

Pouţití: Měď se nejvíce vyuţívá při výrobě elektrických vodičů, v menším 

mnoţství se vyuţívá při tvorbě slitin. Vyrábějí se z ní trubky, elektromagnety, 

elektrické relé, vypínače, plechy apod.  

Zdroje emisí: Do ovzduší se měď uvolňuje převáţně při samotné výrobě 

mědi, při spalování fosilních paliv a odpadů. Pomocí atmosférické depozice se 

dostává Cu do dalších sloţek ŢP. Mezi další zdroje znečištění patří staré trubky 

a odpadní vody.  

Dopady na ŢP: Měď patří mezi esenciální prvky pro lidi, ţivočichy 

i rostliny, ve větším mnoţství však působí toxicky. Nejvíce toxická je především 

pro vodní organismy. Cu se silně váţe v půdách na organické látky a jílové 

částice, proto zůstává většina Cu v povrchových vrstvách a nedostává se hlouběji.  

Dopad na zdraví člověka: Měď je nezbytná pro růst a vývoj kostí, 

pojivových tkání, mozku, srdce a dalších orgánů. U dětí se můţe nedostatek Cu 

projevit fyzickou a duševní retardací. Naopak však vysoké dávky Cu způsobují 

ţaludeční a střevní bolesti, poškození jater a anemii. Některé sloučeniny Cu 

způsobují dráţdění kůţe a mohou vyvolat záněty spojivek. Extrémně vysoké 

dávky Cu mohou vést aţ ke smrti [16].  
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7. Metody vyuţité při analýze TK 

 
V této kapitole se zabývám instrumentálními metodami, které byly vyuţity 

pro stanovení TK. Jedná se o elektrometrickou AAS vyuţitou u stanovení arsenu 

a o metodu ICP-AES vyuţitou pro stanovení mědi a kadmia. 

 

7.1. Elektrometrická AAS 

 

U AAS s elektrotermickou atomizací se vyuţívá atomizátor, který je 

vyhřívaný grafitovou trubicí, proto se tato metoda označuje jako „graphite furnace 

AAS.“  Tato metoda nám umoţňuje analýzu i z malého mnoţství vzorku, je 

vhodná pro kapalné vzorky s obsahem organické i anorganické matrice. Můţeme 

analyzovat i tuhé vzorky a jejich suspenze. Mezi nevýhody analýzy patří zejména 

pomalost analýzy, četné rušivé vlivy a také cena stanovení.  

Princip metody: Postup je sloţen z několika kroků jdoucích po sobě. 

Nejdříve se odpaří rozpouštědlo, nesmí však dojít k varu, je to proto, aby se 

analyzovaný materiál nerozptýlil po stěnách kyvety. Poté se obvykle přidá 

modifikátor a dojde k pyrolýze organických sloučenin. Dojde k atomizaci 

analyzované látky a změří se absorbance světla, která prochází atomy 

analyzované látky. V posledním kroku dojde k vyčištění kyvety při teplotě 3000 °C.  

Vyhodnocení signálu: Do atomizátoru se nastřikuje malý objem 

analyzovaného vzorku a během atomizace se zaznamenává absorbanční pík. Ten 

je sloţen ze signálu pozadí a celkové absorbance. Plocha nebo výška píku je  

úměrná hmotnosti analytu [17, 19, 20]. 
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7.2. ICP – AES, pro stanovení Cd, Cu 

 

Tato metoda je vyuţívaná především v prvkové analýze. Mezi její výhody 

patří vysoká citlivost a rychlost analýzy. Nevýhodou je velké ovlivnění signálu 

matricí vzorku a vysoké pořizovací náklady. Při provozu dochází k vysoké 

spotřebě argonu a to zvyšuje cenu analýzy. Tato metoda se uplatňuje především 

v monitorování skládek odpadu.  

Princip metody: Roztok analyzovaného vzorku se nejdříve zmlţí. Mlha je 

dále vedena proudem argonu do hořáku, kde je udrţováno argonové plazma 

o teplotě 6 000 – 10 000 K. Dojde k excitaci atomů do vyšších energetických 

hladin, přičemţ se vybuzené elektrony vrací k původní energetické hladině. 

Emitované světlo se vede na monochromátor, který rozdělí světelné záření podle 

vlnových délek.  

Vyhodnocení signálu: Fotony emitovaného světla, které rozdělil 

monochromátor podle vlnových délek, dopadají na detektor, který převede 

intenzitu dopadajícího záření na elektrický signál. Je nutné vţdy změřit i pozadí 

v okolí analytické čáry. Pokud dojde k překrytí analytických čar, musí se zvolit jiná, 

nekrytá čára nebo se vyuţije porovnávacího prvku [20, 21]. 
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8. Prostředí oblasti Vřesina 

V této kapitole věnuji zhodnocení ţivotního prostředí zkoumané oblasti, 

popisuji základní údaje pro bliţší informaci o obci a umístění skládky.  

8.1. Základní údaje o obci  

 

Obec Vřesina u Bílovce a její území tvoří východní okraj Oderské níţiny. 

Na severní straně se nachází Hlučínská pahorkatina. Mezi základní rysy oblasti 

patří široce zaoblené rozvodní hřbety, plošiny, mírně skloněné svahy a údolí. 

V západovýchodním směru procházejí 2 údolí: 

 Údolí říčky Porubky 

 Údolí potoka Zahumeničky. 

Údolí říčky Porubky vede tramvajová trať ostravské MHD a silnice číslo 

III/4692, která společně se silnicí číslo III/4993 tvoří hlavní dopravu v obci. 

Zástavba obce je rozloţena na obou březích říčky Porubky a tvoří tři oddělené 

části: 

 Jiţní část - je původní zástavbou obce. 

 Severní část - zvaná jako Nová Plzeň, která vznikla po druhé světové válce 

a územně souvisí s Krásným Polem. 

 Západní část - za Dvorem, představuje vilovou zástavbu posledních 

desetiletí [22]. 

Tabulka 7: Základní údaje o obci Vřesina [22] 

Katastrální výměra 8,65 km2 

Počet obyvatel 2 729 (aktuální k 30. 6. 2010) 

Zemská šířka 49° 49‘ 26‘‘ 

Zemská délka 18° 07‘ 32‘‘ 

Nadmořská výška 271 m 
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8.2. Skládka KO v obci 

 

Skládka komunálního odpadu vznikala v obci od roku 1973. Její provoz 

mělo na starost nynější OZO Ostrava. Skládka byla uzavřena v 80. letech 

z důvodu ukončení ţivotnosti a došlo tedy k její rekultivaci. Jelikoţ skládka 

vznikala ještě před rokem 1991, není zřejmě dostatečně zabezpečena. Proto 

mohou být jejím prostřednictvím ohroţeny okolní pozemky, povrchové i podzemní 

vody. 

Důsledkem znečištění by mohly být procesy probíhající uvnitř skládky. 

V letech kdy skládka vznikala, nebylo třídění na takové úrovni jako je 

v současnosti. Je proto více neţ pravděpodobné, ţe skládka můţe obsahovat 

směs odpadů, který nyní řadíme pro jeho vlastnosti mezi odpad nebezpečný. 

Z důvodů špatného těsnění skládky je ohroţeno okolí moţnými průsaky.  

Skládka se nachází v obci Vřesina. Jak je vidět na obrázku níţe, vznikla 

skládka v bezprostřední blízkosti obydlené části obce.  

 

Obrázek 3: Umístění skládky v obci Vřesina (Google Earth) 
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Jelikoţ o skládce nejsou k dispozici dohledatelné materiály, veškeré 

informace jsou poskytnuty ze svědectví starších obyvatel obce, kteří v okolí ţili 

v době vzniku i uzavření skládky. 

Geologické podloţí: Skládka je v soustavě moravskoslezské oblasti 

Českého masivu. Vyskytují se zde zpevněné sedimenty, jedná se především 

o jílovité břidlice, prachovce a droby [23]. 

Klimatické poměry: převaţuje zde klima s horkými vlhkými léty, zimy 

bývají naopak mírné, průměrná roční teplota se pohybuje kolem 10, 2 °C. Roční 

úhrn sráţek tvoří cca 580 mm [24]. 

 

Obrázek 4: Pohled z tělesa skládky (Foto: Ing. Jaroslav Závada PhD.) 
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9. Vlastní odběr vzorku 

 
V této kapitole se zabývám samotným stanovením odběru vzorků a vlivy, 

které by mohly konečné výsledky ovlivnit.  

9.1. Zaznamenání míst odběru 

 
Odběr půdy jsem provedla dle ČSN 10381 – 6, v této normě jsou uvedeny 

základní podmínky pro odběr vzorků zemin a pevných odpadů [25]. Nejdříve jsem 

si připravila plán vzorkování a zaznamenala jsem místa, na kterých byly 

provedeny odběry. Při zaznamenání na mapě jsem pouţila aplikaci Google Earth. 

 

Obrázek 5: Místa odběru vzorků v oblasti Vřesina u Bílovce (Google Earth) 
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Vzorky byly odebrány ve stejný den. Podmínky odběru jsem zaznamenala 

v tabulce 8. Veškeré hodnoty jsou vztaţeny na den odběru a získala jsem je ze 

záznamu Českého hydrometeorologického úřadu. 

Tabulka 8: Podmínky při odběru vzorků 

Datum 9. 11. 2010 

Teplota 13 °C 

Čas 12:45 – 17:00 

Rychlost větru 3 – 5 m/s 

Vlhkost vzduchu 71 % 

Směr větru 180 ° 

Sráţky 0 mm 

Přímý sluneční svit 360 s 

 

9.2. Bližší určení míst odběru 

 
Odběrové místo č. 1: První odběr jsem provedla přímo pod tělesem 

uzavřené skládky. Na fotografii je vidět důsledek špatného uzavření skládky. Je 

zřejmé, ţe dochází k pohybu v tělese skládky a důsledkem je pak vypadávání 

odpadu do ţivotního prostředí zkoumané oblasti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6: Odběrové místo č. 1 (Foto: Ing. Jaroslav Závada PhD.) 
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 Na detailním snímku jde vidět, ţe skládka obsahuje široké spektrum 

odpadu, který můţe být nebezpečný pro zdraví člověka, fauny i flory v okolí.  

V místě otevření se objevily igelitové sáčky, plastové trubky, spreje, sklo, hadry, 

obaly od krémů, barviv apod. 

 
Obrázek 7: Detail odpadu (Foto: Ing. Jaroslav Závada PhD.) 
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Odběrové místo č. 2: Druhý odběr jsem provedla asi 50 m od místa 

otevření skládky. Na tomto místě protéká v době deštivého počasí slabý potůček 

a je pravděpodobné, ţe s sebou nese smyvy z odpadu, který skládka obsahuje. 

V místě druhého odběru byly převáţně pneumatiky, na první pohled šel vidět 

zásah člověka. Pneumatiky jsou tu zřejmě delší dobu, protoţe dvě z nich jsou jiţ 

vrostlé do stromu. 

 
Obrázek 8: Odběrové místo č. 2 (Foto: Ing. Jaroslav Závada PhD.) 
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Odebíraná půda byla na první pohled zrezivělé barvy a jemně zapáchala. 

Detailní snímek půdy je na fotografii níţe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 9: Detailní snímek odebírané půdy (Foto: Ing. Jaroslav Závada PhD.) 
 

Odběrové místo č. 3: Třetí odběr jsem provedla v místě, kde se 

shromaţďovalo větší mnoţství vody vytékající ze směru skládky. V místě odběru 

uţ nebyly viditelné známky odpadu (aţ na jednu pneumatiku). Odebraná půda 

opět jemně zapáchala. 

 
Obrázek 10: Odběrové místo č. 3 (Foto: Ing. Jaroslav Závada PhD.) 
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Odběrové místo č. 4: Čtvrtý odběr jsem provedla ve vřesu, který je těsně 

pod lesíkem, v němţ byly provedeny předešlé odběry. Půda neměla ţádný 

výraznější zápach. V místě se drţí trvale vyšší vlhkost, porost vřesu je velice 

hustý. V deštivějším období se v místě drţí velké mnoţství vody a vznikají velmi 

bahnité plochy, které pak vysychají delší dobu. 

 
Obrázek 11: Odběrové místo č. 4 (Foto: Ing. Jaroslav Závada PhD.) 
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Odběrové místo č. 5: V bezprostřední blízkosti skládky se nachází malý 

rybník, ve kterém se konají i výlovy ryb. Z rybníku vytéká potok. Další odběr jsem 

tedy provedla asi 80 m od rybníku v místě, kde poblíţ toku vznikal malý močál. 

Odebraná půda měla silný zápach při odběru i po převozu do laboratoře.  

 
Obrázek 12: Odběrové místo č. 5 (Foto: Ing. Jaroslav Závada PhD.) 
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Odběrové místo č. 6: Šestý odběr jsem na doporučení místních obyvatel 

provedla na konci lesíku, nedaleko tělesa skládky, kde je umístěn krmelec 

a rozhledna. Místo bylo hodně vlhké a tvořila se zde malá jezírka dešťové vody. 

 
Obrázek 13: Odběrové místo č. 6 (Foto: Ing. Jaroslav Závada PhD.) 

   

 
Odběrové místo č. 7: Jako poslední vzorek, jsem odebrala půdu z ornice, 

pro porovnání, která byla povaţována za „nultý“ vzorek. 

 
Obrázek 14: Odběrové místo č. 7 (Foto: Ing. Jaroslav Závada PhD.) 
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10. Vlastní zpracování vzorků 

 

Po převezení vzorků půdy do laboratoře jsem se z nich rozhodla připravit 

výluh, který se vyuţívá při hodnocení vlastností odpadů. Při přípravě výluhu 

s kyselinou dusičnou anebo lučavkou královskou, se totiţ rozkládají, mimo jiné, 

i přírodní matrice v půdě. Vodný výluh jsem zvolila, jelikoţ mě zajímalo, zda se 

mohou těţké kovy při deštivém počasí dostat aţ do místních říček a negativně tak 

ovlivnit a ohrozit místní okolí.  

Vzorek jsem zpracovala podle Metodického pokynu odboru odpadů 

Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů [26]. 

Podle ČSN 10381 – 6, se mohou vzorky uchovávat v poţadovaném 

prostředí aţ jeden měsíc, nesmí ovšem dojít k růstu flóry nebo jejímu zakořenění. 

To by mohlo vést ke zkreslení výsledků. Proto je nejvhodnější vzorek zpracovat do 

jednoho týdne od data odběru. 

10.1. Použité přístroje 

 

Třepačka  HEIDOLPH REAX 20 

Analytická váha Denver Instrument 

Konduktometr 

pHmetr 

Sušárna 

10.2. Stanovení konstantní hmotnosti vzorků 

 
Postup 
 

1. Na zváţené hodinové sklíčko jsem naváţila poţadované mnoţství vzorku. 

2. Hodinové sklíčko se vzorkem jsem vloţila do sušárny a při teplotě 105 °C 

jsem vzorek sušila, dokud nedosáhl konstantní hmotnosti.  
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10.3. Stanovení sušiny 

 

Po zjištění konstantní hmotnosti odebraných vzorků jsem vypočítala podíl 

sušiny ve vzorku podle vzorce uvedeného v metodickém pokynu. Všechny výpočty 

jsem uvedla v gramech, protoţe mnoţství, s kterým jsem pracovala, nebylo 

vhodné přepočítávat na kilogramy.  

W

D

M

M
DR 100  

 [26] 

Vysvětlivky 

DR  podíl sušiny [%] 

MD  hmotnost vysušeného vzorku [g] 

MW  naváţka vzorku [g]  

Příklad: Vzorek č. 1 

33,102

67,88
100 DR   

 
DR = 86, 651 % 
 
Podíly sušiny v jednotlivých vzorcích jsou uvedeny v tabulce 10. 
 

 
Tabulka 9: Stanovení sušiny vzorků 

Číslo vzorku DR [%] 

1 86,651 

2 71,844 

3 53,268 

4 51,506 

5 56,736 

6 72,384 

7 80,714 
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10.4.  Stanovení vlhkosti vzorků 

 

Po vypočtení sušiny můţeme stanovit vlhkost v jednotlivých vzorcích. 

DRMC 100  

[26] 

Vysvětlivky 

  
MC  vlkhost [%] 

DR  podíl sušiny [%] 

 

Příklad: Vzorek č. 1 

 
MC = 100 – 86,651 

MC = 13,349 % 

 

Vlhkosti jednotlivých vzorků jsou uvedeny v tabulce 11. 

 

Tabulka 10: Stanovení vlhkosti ve vzorcích 

Číslo vzorku Vlhkost MC [%] 

1 13,349 

2 28,156 

3 46,732 

4 48,494 

5 43,269 

6 27,616 

7 19,286 

 

 

 

 

 



Bc. Michaela Cabáková: Analýza vlivu skládky komunálního odpadu na obsah 

těţkých kovů v ŢP oblasti Vřesina 

 

2011 37 

10.5.  Stanovení navážky vzorků 

 
Nyní jsem podle vzorce uvedeného v metodickém pokynu vypočítala 

jednotlivé hmotnosti vzorků potřebné k přípravě vodných výluhů.  

DR

M
m T 100  

[26] 

Vysvětlivky 

m  hmotnost vzorku [g] 

MT  teoretická naváţka sušiny (pro 1l MT = 100 g) 

DR  podíl sušiny [%] 

 

Příklad: Vzorek č. 1 

651,86

100
100 m  

 

gm 405,115  

 

V tabulce 12 jsou uvedeny naváţky jednotlivých vzorků podle výpočtů 

vztaţené na 1 litr objemu. 

 

Tabulka 11: Stanovení hmotnosti naváţky vzorků 

Číslo vzorku Hmotnost naváţky na 1l [g] 

1 115,405 

2 139,190 

3 187,73 

4 194,152 

5 176,255 

6 138,152 

7 123,894 
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10.6.  Stanovení množství přidané vody 

 
Dalším krokem bylo stanovit, jaké mnoţství destilované vody se přidá 

k naváţenému vzorku. Postup výpočtu, je opět uveden v metodickém pokynu. 

vody

TA

DR
ML



/10011
  

[26] 

Vysvětlivky 

LA  mnoţství přidané vody  

MT  teoretická naváţka sušiny 

DR  podíl sušiny 

ρvody  hustota vody 

 

Příklad: Vzorek č. 1 

1

651,86/10011
100


AL  

mlLA 6,984  

 

V tabulce 13 jsou uvedena mnoţství přidané vody vztaţená k jednotlivým 

vzorkům. 

 

Tabulka 12: Stanovení přidané vody 

Číslo vzorku Mnoţství přidané vody LA [ml] 

1 984,6 

2 960,8 

3 912,3 

4 905,8 

5 923,7 

6 961,8 

7 976,1 
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11. Příprava vodného výluhu 

 

Postup I. 

1. Připravila jsem si vzorkovnice, které jsem označila číslem vzorku, jménem, 

datem a obsahem vzorkovnice. 

2. Na analytických vahách jsem naváţila vypočítané mnoţství zeminy, která 

byla předem upravena na sítech o velikosti ok < 4mm . 

3. K takto připravenému vzorku jsem přidala vypočítané mnoţství destilované 

vody. 

4. Vzorkovnici jsem pevně uzavřela a vloţila do třepačky. 

Vzorek se otáčel rychlostí 7 otáček/minutu po dobu 24 hodin. (Uvedeno 

v metodickém pokynu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení 

vyluhovatelnosti odpadů) [26]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 15: Naváţka zeminy pro přípravu výluhu  (Foto: Bc.  Lucie Kaličiaková) 
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Obrázek 16: Umístění vzorků do třepačky (Foto: Bc.  Lucie Kaličiaková) 
 

 

Postup II. 

1. Po 24 hodinách otáčení jsem vypnula třepačku a vzorky vytáhla. 

2. Vzorky jsem nechala na vodorovné ploše sedimentovat 15 min., aby došlo 

k oddělení pevné a kapalné fáze.  

3. Vodný výluh jsem musela dále upravit filtrací. Pro urychlení filtračního 

procesu jsem vyuţila filtrace pod tlakem. Filtrační papír měl pórovitost   

0,45 μm.  

4. Ve všech vzorcích jsem změřila pH a konduktivitu. Výsledky měření jsem 

zaznamenala do tabulky 14. 
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Vzorek č. 8 není uveden v předešlých výpočtech, jelikoţ se jedná o vzorek 

vody vytékající ze směru skládky. Vzorek byl odebrán u odběrového místa č. 2 

a analyzován byl společně s ostatními vzorky.  

 

Obrázek 17: Odběr vzorku č. 8 (Foto: Ing. Jaroslav Závada PhD.) 
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12. VÝSLEDKY A DISKUZE 

12.1. Stanovení pH a konduktivity 

 
Tabulka 13: Hodnoty pH a konduktivity ve vodném výluhu 

Číslo vzorku  pH Konduktivita [μS/cm-1] při 25 °C 

1 7,77 151,7 

2 7,61 415 

3 7,63 412 

4 7,60 464 

5 7,10 239 

6 7,36 360 

7 7,30 136 

8 7,58 396 

 

Hodnoty u konduktivity ukazují na zasolení půdy. Zasolování půd je jedna 

z hlavních příčin degradace. Jelikoţ zasolení půd indikuje elektrická vodivost vyšší 

neţ 4 μS/cm-1, můţeme z hodnot v tabulce vyčíst, ţe zasolení je zjevné. Vysoké 

zasolení by mohlo vést aţ ke sníţení kvality podzemní a povrchové vody.  

Nejvyšší zasolení  bylo naměřeno u vzorku č. 4 (odběr č. 4 - Vřes). 

Hodnoty jsou vysoké pravděpodobně proto, ţe blízká ornice je vyuţívaná 

zemědělci a je tedy zřejmé, ţe bude přihnojována. Zasolení bude podle mě 

způsobeno hnojením ornice a následnými smyvy v deštivějších obdobích. 

Z tabulky je vidět, ţe všechny výluhy půdy jsou slabě alkalické. pH je 

u půd velmi důleţité, ovlivňuje příjem ţivin a rozklad organické hmoty. Výsledky se 

pohybují v rozmezí pH 7,10 – 7,77. Je dokázáno, ţe v tomto rozmezí se těţké 

kovy dostávají do potravního řetězce pomaleji neţ by tomu bylo v kyselém 

prostředí. To ale bohuţel neznamená, ţe se v místech odběru těţké kovy 

nevyskytují [30]. 



Bc. Michaela Cabáková: Analýza vlivu skládky komunálního odpadu na obsah 

těţkých kovů v ŢP oblasti Vřesina 

 

2011 43 

Po změření pH a konduktivity jsem všechny vzorky odebrala do menších 

vzorkovnic a odeslala k analýze do CNT (Centrum nanotechnologií). Vzorky byly 

před samotnou analýzou mineralizovány. 

12.2. Výsledky stanovení těžkých kovů 

 

Výsledky stanovení obsahu těţkých kovů ve vodném výluhu jsem 

zaznamenala do tabulky 15 uvedené níţe. 

Tabulka 14: Hodnoty naměřené laboratoří 

Parametr As  [mg/l] Cd [mg/l] Cu [mg/l] 

Číslo vzorku 

1 < 0,01 0,0033 0,093 

2 < 0,01 <0,002 0,036 

3 < 0,01 <0,002 <0,03 

4 < 0,01 < 0,002 0,11 

5 < 0,01 0,0029 0,056 

6 < 0,01 < 0,002 0,037 

7 < 0,01 0,0047 0,072 

8 < 0,01 <0,002 <0,03 

 

K hodnocení výsledků jsem vyuţila Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [28]. 

Toto nařízení, bylo novelizováno Nařízením vlády č. 61/2011 Sb., platného od 4. 

března 2011 [29]. V této novelizaci jsou však těţké kovy hodnoceny na základě 

aritmetického průměru. Jelikoţ jsem svou práci měla uzavřenou před platností této 

novelizace, hodnotím výsledky dle nařízení vlády 61/2003 Sb., a to především 

z důvodu přesnějších výsledků. 

 K hodnocení jsem vyuţila „přílohy č. 3 Imisní standardy ukazatelů 

přípustného znečištění povrchových vod“ [28]. V této příloze jsou uvedeny pod 

pojmem obecné poţadavky hodnoty, které ještě neindikují znečištění zkoumanými 

kovy.  
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12.3.  Arsen 

 

Tabulka 16 ukazuje naměřené hodnoty arsenu v jednotlivých vzorcích a 

porovnává je s hodnotami z „přílohy č. 3 Imisní standardy ukazatelů přípustného 

znečištění povrchových vod“ [28], kde jsou stanoveny přípustné limity koncentrací, 

které ještě neindikují znečištění zkoumanými kovy.  

Tabulka 15: Srovnání naměřených hodnot arsenu s obecnými poţadavky 

Číslo vzorku Naměřená hodnota [μg/l] Obecné poţadavky [μg/l] 

1 < 10 20 

2 < 10 20 

3 < 10 20 

4 < 10 20 

5 < 10 20 

6 < 10 20 

7 < 10 20 

8 < 10 20 
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Z tabulky je zřejmé, ţe hodnoty arsenu nepřesáhly obecné poţadavky 

uvedené v Nařízení vlády. Nebezpečí v podobě uvolnění arsenu do povrchových 

vod a následná kontaminace okolí tedy přímo nehrozí. Skládka je ale uzavřená jiţ 

delší dobu a je tedy moţné, ţe arsen se uţ neuvolňuje v takové míře jako před 

deseti lety. Porovnání naměřených hodnot s obecními poţadavky je znázorněno 

v grafu 18. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Srovnání naměřených hodnot arsenu s obecnými poţadavky 
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12.4. Kadmium 

 
Také u kadmia byly naměřené hodnoty porovnány s hodnotami obecných 

poţadavků (tabulka 17). 

 
Tabulka 16: Srovnání naměřených hodnot kadmia s obecnými poţadavky 

Číslo vzorku Naměřená hodnota [μg/l] Obecné poţadavky [μg/l] 

1 3,3 0,7 

2 < 2 0,7 

3 < 2 0,7 

4 < 2 0,7 

5 2,9 0,7 

6 < 2 0,7 

7 4,7 0,7 

8 < 2 0,7 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe obecné poţadavky byly překročeny u vzorků 1, 5 

a 7. U ostatních vzorků se můţe jednat o překročení, ale bohuţel citlivost přístroje 

nebyla schopna zaznamenat přesnou hodnotu. Hodnoty jsou překročeny 

mnohonásobně, coţ je v případě kadmia velký problém.  
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Tento těţký kov se pravděpodobně zapojuje do potravního řetězce a je 

tedy moţnost, ţe se dostává aţ do lidského organismu. Kadmium se můţe 

uvolňovat z baterií, popela nebo z kovů, které byly metalurgicky upraveny. V grafu 

19 je zřetelně vidět o kolik µg/l převyšují naměřené hodnoty obecné poţadavky 

uvedené v nařízení vlády. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 19: Srovnání naměřených hodnot kadmia s obecnými poţadavky 
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12.5. Měď 

 
Porovnání hodnot obsahů mědi ze stanovovaných vzorků s obecnými 

poţadavky je uvedeno v tabulce 18. 

 
Tabulka 17: Srovnání naměřených hodnot mědi s obecnými poţadavky 

Číslo vzorku Naměřená hodnota [μg/l] Obecné poţadavky [μg/l] 

1 93 25 

2 36 25 

3 < 30 25 

4 110 25 

5 56 25 

6 37 25 

7 72 25 

8 < 30 25 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe měď je v odebraných vzorcích zastoupena nejvíce. 

Nejvyšší koncentrace byla naměřena ve vzorku 1, 4 a 7. Měď je esenciálním 

prvkem a je tedy nezbytná pro ţivot, její vysoké koncentrace však mohou působit 

negativně na floru i faunu. Největší hrozbu představuje pro vodní ekosystém [16]. 
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Z grafu 20 je jasně vidět, ţe měď převyšuje obecné poţadavky ve všech 

odebraných vzorcích. Zdrojem mědi by mohly být i pesticidy, do kterých se měď 

někdy přidává. Jelikoţ jsou v blízkosti analyzované oblasti pole, je moţné, ţe část 

mědi pochází odtud. Jako další zdroje by mohly být měděné trubky, potrubí nebo 

výrobky ze slitin mědi. 
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Obrázek 20: Srovnání naměřených hodnot mědi s obecnými poţadavky 
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12.6. Závislost koncentrace kovů na lokalitě odběru 

 

V sestaveném grafu 21 je jasně vidět, ţe nejvyšší hodnoty byly naměřeny 

u odběrových míst: 

 Odběrové místo č. 1: U otevření skládky 

 Odběrové místo č. 5: Močál 

 Odběrové místo č. 7: Nultý vzorek 

 Odběrové místo č. 4: Vřes (pro vzorek Cu) 

 

 Z uvedených dat vyplývá jistá návaznost. V místě otevření skládky se dala 

předpokládat nejvyšší koncentraci kovů, jelikoţ se jedná o přímý zdroj nebezpečí. 

Dešťovými sráţkami dochází k distribuci těţkých kovů z tělesa skládky. Takto kovy 

obohacené vody stékají z kopce ze směru otevření skládky. 

 

 

 

 

Obrázek 21: Závislost naměřené koncentrace kovů na místě odběru 
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První místo, kde se hromadí vyšší koncentrace TK, je ve Vřesu, který je 

pod skládkou. Vřes je první místo, které je v rovině a díky porostu se tu vlhkost 

zdrţuje delší dobu. Těţké kovy tak mají moţnost vsakovat se do půdy 

a kumulovat se v ní. 

Dalším místem je močál v blízkosti říčky. Tam dochází opět ke kumulaci 

kovů, poněvadţ močál vzniká pod kopcem, pod tělesem skládky. Při prudších 

deštích dochází k rychlému smyvu, který nese TK směrem k močálu a říčce.  

V období, kdy není tolik sráţek, má voda, která s sebou strhla těţké kovy, 

tendenci vzlínat vzhůru. Díky tomuto jevu je zřejmě jedna z nejvyšších koncentrací 

u odběrového místa, které bylo povaţováno původně za nultý vzorek a nachází se 

v mírném svahu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Michaela Cabáková: Analýza vlivu skládky komunálního odpadu na obsah 

těţkých kovů v ŢP oblasti Vřesina 

 

2011 52 

13. Závěr 

 

Cílem této práce bylo zanalyzovat oblast dotčenou vlivem nezabezpečené 

skládky, konkrétně na obsah arsenu, kadmia a mědi a poukázat tak na 

problematiku starých ekologických zátěţí v podobě skládek uzavřených před 

rokem 1992.  

V experimentální části jsem se věnovala odběrům půdy v blízkosti špatně 

zabezpečené skládky v obci Vřesina u Bílovce. Výsledky jsem vyhodnotila na 

základě srovnání s příslušným Nařízením vlády a výsledné hodnoty jsem 

prezentovala i v grafické podobě. 

U dvou ze tří zkoumaných kovů, konkrétně u kadmia a mědi, byly hodnoty, 

v rámci přípustných hodnot kovů v povrchových vodách, překročeny. Na základě 

tohoto poznatku mohu konstatovat, ţe i kdyţ je skládka uzavřena jiţ delší dobu, 

stále je zde moţnost negativního ovlivnění ţivotního prostředí.  

Uzavřená skládka by měla být, dle mého názoru, otevřena a půda pod ní 

sanována. Pro přesnější hodnoty by se měla skládka sledovat delší dobu, odběry 

by měly být prováděny i ve vzdálenějších místech. V případě prokázaného 

znečištění vzdálenějších ploch, by se mělo přistoupit k nápravným opatřením.  

Mělo by být omezeno pěstování flóry, kvůli moţné kontaminaci plodin, 

čímţ by mohlo dojít aţ k zanesení těţkých kovů do lidského organismu. Velký 

problém představuje také moţnost kontaminace vod splachy při deštích. 

Koncentrace těchto kovů se sice ve vodních tocích výrazně sníţí, ale pokud by 

docházelo ke stálým únikům, mohly by se projevit negativní účinky na vodním 

ekosystému.  
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