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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou znečištění ţivotního prostředí nepolárními 

uhlovodíky C10 - C40. Pozornost je věnována současnému stavu dané problematiky, 

související legislativě a dále podrobnému popisu těchto látek, včetně postupu jejich 

stanovení plynovou chromatografií a dříve pouţívanou infračervenou spektrometrickou 

metodou. 
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Annotation  

This bachelor work is devoted to problems of environmental pollution nonpolar 

hydrocarbons C10-C40. Current status of the issue, related legislation and a detailed 

description of these substances, including the procedure for their determination by gas 

chromatography and previously are used infrared spectrometric method. 
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ČIŢP Česká inspekce ţivotního prostředí 

ČSN Česká státní norma 

EL extrahovatelné látky 

NEL nepolární extrahovatelné látky  

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

ČIŢP Česká inspekce ţivotního prostředí 

RL ropné látky 

SEZ staré ekologické zátěţe 

PAU  polyaromatické uhlovodíky 

S/S stabilizace/solidifikace 

ELGR gravimetrická metoda stanovení extrahovatelných látek 

GC/FID plynová chromatografie s plamenově ionizačním detektorem 

IR metoda infračervené spektrometrie 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Bakalářská práce rešeršně zpracovává problematiku výskytu nepolárních uhlovodíků 

C10 - C40 v ţivotním prostředí, které je dnes velmi často těmito látkami znečišťováno. Je 

zde uvedeno několik konkrétních látek obsahujících uhlovodíky C10 – C40, které se nejvíce 

podílejí na znečišťování ţivotního prostředí. Zvláštní kapitola je pak věnována ropě, jako 

jednomu z hlavních zdrojů těchto uhlovodíků, postupy sanace a způsoby prevence úniku 

ropných látek do ţivotního prostředí. Pozornost je rovněţ věnována jejich vlastnímu 

stanovení pomocí plynové chromatografie a metodě stanovení infračervenou spektrometrií, 

která se jiţ nepouţívá, vhledem k tomu, ţe se při ní pouţívali chemické látky zatěţující 

ţivotní prostředí. Zároveň se ve své práci zabývám legislativou a to z hlediska České 

Republiky a Evropské Unie. Zaměřuji se především na poţadavky kladené na ukládání 

těchto látek na skládky, na obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky apod. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat a zhodnotit výskyt uhlovodíků a jejich vliv na 

jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, moţnosti jejich stanovení a odstraňování z  ţivotního 

prostředí. 
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2 SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

Znečišťování ţivotního prostředí je stále častěji diskutováno a dostává se do popředí 

jako problém, který je nutno neprodleně řešit. Znečisťování přírody je spojeno především 

s činností člověka, s jeho většími ţivotními nároky a vývojem lidské civilizace.
1
 

Ropné uhlovodíky patří v České republice mezi nejčastější kontaminanty vody 

a půdy. Zdrojem uhlovodíků C10 - C40 v ţivotním prostředí jsou skupiny látek omezeně 

rozpustných ve vodě vyskytujících se jak ve splaškových, tak v průmyslových odpadních 

vodách. Z chemického hlediska se jedná především o tuky, oleje a ropné produkty.
2
 

Jako ukazatel kontaminace ropnými látkami byl zaveden v minulosti parametr NEL 

(nepolární extrahovatelné látky), který byl definován jako hmotnostní koncentrace 

organických látek, které je moţno vyextrahovat ze vzorku vody trichlortrifluorethanem 

a po odstranění polárních látek pak spektrometricky stanovit v infračervené oblasti spektra. 

Z důvodu toxicity a škodlivosti rozpouštědel pouţívaných pro stanovení NEL byly snahy 

nahradit tento parametr sumou uhlovodíků C10 - C40. Dosaţené výsledky však ukazovaly, 

ţe obě metody poskytují principielně zcela rozdílné výsledky a nebylo moţné je proto 

povaţovat za ekvivalentní.
2
 

Dne 1. 5. 2004 došlo proto také ke změně norem a předpisů, týkajících se stanovení 

těchto uhlovodíků, dříve nazývaných NEL a také pouţívané metody infračervené 

spektrometrii (IČ spektrometrii), při které se vyuţívalo freonu, který poškozuje ozonovou 

vrstvu a jehoţ pouţití je v současnosti z hlediska ochrany ţivotního prostředí zakázáno.  

Celkovým trendem je metodicky sjednotit stanovení indikátoru moţného znečištění 

ropnými látkami pro jednotlivé sloţky ţivotního prostředí v rámci řešení všech otázek 

znečištění těchto sloţek ropnými látkami
2,3

. Přesto se metodika stanovení NEL pomocí 

IČ spektrometrie v odůvodněných případech např. v probíhajících sanacích nebo při 

hodnocení jakosti závlahových vod můţe ještě výjimečně pouţívat.
3 

2.1 Vlastnosti uhlovodíků 

Jejich frakce jsou mnohasloţkové vzorky uhlovodíků se širokou škálou fyzikálních 

a také chemických vlastností
4
. Vlastnosti těchto sloučenin, zejména fyzikální, závisí jak na 
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počtu uhlíkových atomů v jejich molekule, tak také na jejich struktuře, především na 

větvení jejích uhlíkatého řetězce
5
. 

2.1.1 Fyzikální vlastnosti 

Směsi těchto uhlovodíků jsou při teplotě do +40 °C ještě tekuté. Skupenství 

uhlovodíků závisí především na počtu uhlíků v uhlovodíkovém řetězci. Obecně platí, ţe 

uhlovodíky C
1 - C4 jsou plynné, C

5 - C16 kapalné a od C
17 to jsou jiţ tuhé látky. Bývají 

nerozpustné (nebo jen částečně rozpustné) ve vodě. Rozpustné uhlovodíky se rozpouští 

především v nepolárních rozpouštědlech. Čím je délka uhlovodíkového řetězce větší, tím 

je také rozpustnost ropných uhlovodíků horší. Mají menší viskozitu (hustotu) neţ voda a 

jsou hořlavé.
6 

S rostoucím počtem uhlíkových atomů také postupně roste teplota varu 

jednotlivých alkanů s přímým řetězcem uhlíkových atomů (viz Obrázek č. 1)
7
. Stejně, 

ale poněkud pomaleji, roste i teplota tání.
4, 5  
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Obrázek č. 1: Teploty varu jednotlivých n-alkanů (převzato a upraveno)
7
 

V níţe uvedené Tabulce č. 1 jsou pro ilustraci uvedeny názvy a vzorce jednotlivých 

nerozvětvených uhlovodíků C10 - C40, včetně jejich teplot varu
7
.
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Tabulka č. 1: Názvy, vzorce a teploty varů uhlovodíků (n-alkanů) podle počtu uhlíků v řetězci
7 

n Název Vzorec 
Teplota varu  

 C 

10 n – dekan C10H22 175 

11 n – undekan C11H24 196 

12 n – dodekan C12H26 216 

13 n – tridekan C13H28 235 

14 n – tetradekan C14H30 253 

15 n – pentadekan C15H32 271 

16 n - hexadekan C16H34 287 

17 n – heptadekan C17H36 302 

18 n - oktadekan C18H38 317 

19 n – nonadekan C19H40 331 

20 n - ikosan C20H42 344 

21 n - heneikosan C21H44 356 

22 n - dokosan C22H46 369 

23 n - trikosan C23H48 380 

24 n – tetrakosan C24H50 391 

25 n – pentakosan C25H52 402 

26 n – hexakosan C26H54 412 

27 n – heptakosan C27H56 422 

28 n – oktakosan C28H58 432 

29 n – nonakosan C29H60 441 

30 n - triakontan C30H62 450 

31 n - hentriakontan C31H64 459 

32 n - dotriakontan C32H66 468 

34 n - tetratriakontan C34H70 483 

35 n - pentatriakontan C35H72 491 

36 n - -hexatriakontan C36H74 498 

37 n - heptatriakontan C37H76 505 

38 n - oktatriakontan C38H78 512 

39 n - nonatriakontan C39H80 518 

40 n - tetrakontan C40H82 525 
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Z technického hlediska lze ropné uhlovodíky rozdělit do čtyř základních skupin a to na: 

1) benzíny (směs uhlovodíků C4 aţ C12), 

2) petroleje (směs uhlovodíků C12 aţ C18), 

3) plynové oleje (směs uhlovodíků C16 aţ C24), 

4) mazací oleje (směs uhlovodíků C24 aţ C40).
4, 5

 

2.1.2 Chemické vlastnosti 

Uhlovodíky jsou nejjednodušší organické sloučeniny, protoţe obsahují ve svých 

molekulách pouze atomy uhlíku C a vodíku H. Podle tvaru uhlíkového řetězce je lze 

rozdělit na acyklické a cyklické. Acyklické uhlovodíky se dále dělí na nasycené, které mají 

všechny vazby jednoduché (alkany) a na nenasycené, a ty mají aspoň jednu vazbu dvojnou 

nebo trojnou (alkeny, alkadieny a alkyny). 

Všechny alkany snadno reagují s kyslíkem a směs jejich par (plynů) je se vzduchem 

výbušná. Při nadbytku kyslíku se spalují na směs oxidu uhličitého a vody, přičemţ tato 

reakce je provázena vývinem značného mnoţství tepla: 

2CnH2n+2 + (3n+1) O2 > 2nCO2 + (2n+2) H2O 

Pokud se však spalují alkany s menším mnoţstvím kyslíku, vzniká místo oxidu 

uhličitého oxid uhelnatý: 

2CnH2n+2 + (2n+1) O2 -> 2nCO + (2n+2) H2O 

Pokud je mnoţství kyslíku minimální, tak se uhlík nespaluje, ale naopak mění se na 

elementární uhlík (saze):
4, 5

 

2 CnH2n+2 + (n+1) O2 -> 2n C + (2n+2) H2O
 

2.1.3 Toxické vlastnosti 

Toxicita ropných látek je poměrně nízká, řadí se mezi toxické či částečně toxické 

škodliviny. I tak jsou ale ropné látky v prostředí povaţovány za jednu z nejvýznamnějších 

toxických škodlivin. Kaţdá organická látka, má pro ţivotní prostředí různý stupeň toxicity. 

Ta se zvyšuje s rozpustností látky a poklesem bodu varu, tj. vzrůstem těkavosti, přitom 

však roste její biodegradační (samočisticí) schopnost. Kontakt s ropnou látkou je škodlivý 

http://referaty-seminarky.cz/oxid-uhlicity/
http://referaty-seminarky.cz/voda/
http://referaty-seminarky.cz/oxid-uhelnaty/
http://referaty-seminarky.cz/saze/
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pro zvířata i člověka. Jejich škodlivost je dána jak toxicitou, přesněji řečeno ekotoxicitou, 

tak zejména tím, ţe významně ovlivňují senzorické vlastnosti - chuť (u vody) a zápach. 

Těkavé sloţky ropných látek mají narkotizující účinky. Při styku s pokoţkou mohou 

vyvolávat alergické koţní reakce. Dochází k odmašťování pokoţky.  

Při vyšších koncentracích v ovzduší (dýchání povrchem kůţe) a vodě (dýchání 

ţábrami) mohou mít jejich páry nebo aerosoly vliv na dýchací cesty člověka i ţivočichů. 

Při dlouhotrvající expozici mohou poškodit nervový systém. Ví se o přechodu těchto látek 

z půdy do pícnin a tím do potravního řetězce zvířat a člověka. Můţe pak dojít aţ ke zničení 

určitých sloţek potravního řetězce a k negativnímu ovlivňování celého globálního oběhu 

uhlíku. Znečištění půdy organickými látkami má globální i lokální charakter. O globálním 

znečištění lze hovořit například v působení polycyklických aromatických uhlovodíků, 

zatímco o lokálním se jedná např. při ropných haváriích.
8-10

  

2.2 Zdroje uhlovodíků 

Zdroje uhlovodíků jsou buď přírodního, nebo antropogenního původu. Přírodní lze 

rozdělit na petrogenní nebo biogenní látky. 

Hlavními přírodními zdroji uhlovodíků petrogenního původu jsou především ropa, 

zemní plyn, černé a hnědé uhlí (Obrázek č. 2), koks a antracit
13,14

. Uhlí, koks a antracit se 

pouţívají na topení, spalování a získávání energie, ale také k získávání celé řady 

aromatických uhlovodíků.
11, 12 

 

Obrázek č. 2: Hnědé uhlí a černé uhlí
13,14  
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Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn, vyuţívaný především jako významné plynné 

palivo. Je tvořen z více jak z 90 % methanem, dále propanem a butanem. Často se těţí 

společně s ropou nebo černým uhlím.
15,16 

Uhlovodíky se vyskytují také v malé míře v atmosféře, v esenciálních olejích 

některých rostlin (alkeny), v rostlinných pigmentech (karotenoidy), ve včelím vosku 

(pevné vyšší alkany), hmyzích feromonech aj. V přírodě se vyskytuje methan, který je 

produkován některými bakteriemi. Mezi přírodní organické znečištění, tedy biogenní 

látky, pak lze zařadit také výluhy z půdy a sedimentů jako například výluhy z listí 

a tlejícího dřeva, půdní a rašelinový humus a produkty ţivotní činnosti ţivočišných 

a rostlinných organismů a bakterií.
17 

Mezi antropogenní zdroje uhlovodíků, patří nejčastěji nedokonalé spalovací procesy 

fosilních kapalných paliv v dopravě (benzín, nafta) tedy především výfukové plyny 

(Obrázek č. 3), spalování pevných paliv v domácnostech (uhlí, dřevo) a tuhých odpadů. Dále 

pak lesní poţáry, zemědělské spalování, průmyslové technologie při výrobě koksu nebo 

krakování ropy včetně odpařování rozpouštědel, splachy z povrchů asfaltových komunikací 

apod.
18-20

 Organické látky antropogenního původu pocházejí také z průmyslových odpadních 

vod, ze splaškových vod, ze skládek, z odpadů ze zemědělství
17

.
 

K hlavním zdrojům atmosférických ropných kontaminantů lze zařadit mazací oleje 

z mobilních zdrojů, které obsahují výfukové plyny, paliva a maziva. Mezi tyto zdroje lze 

zařadit také jemné částice, které se vyprodukují například při grilování. Celkové emise 

z těchto zdrojů se odhadují na 40 g na 1 kg grilovaného masa.
18 

 

Obrázek č. 3: Výfukové plyny
21 
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Dalším nezanedbatelným zdrojem kontaminací jsou i tzv. ropné laguny, coţ jsou 

místa určená ke shromaţďování ropných kalů, které vznikají nejčastěji v provozech, kde se 

zpracovává ropa (petrochemické závody, rafinerie apod.). Podloţí pod lagunou je 

s ropnými látkami v přímém kontaktu, čímţ dochází k jeho kontaminaci. Při sanaci je tudíţ 

nutné zabývat se nejen obsahem laguny, ale také dekontaminací lagunového podloţí.
22 

2.2.1 Ropa jako hlavní zdroj kontaminace ţivotního prostředí 

Ropa (Obrázek č. 4) je jedním z hlavních zdrojů ropných uhlovodíků. Vzniká 

rozkladen mikroskopických ţivých těl hluboko v zemské kůře, v prostředí bývalých 

mořských usazenin a na povrch Země vystupuje přirozeně jen ojediněle. Člověk ji proto 

získává ze zemského nitra těţbou ropnými vrty a jejich okolí je pak zamořeno ropnými 

produkty. Je to olejovitá kapalina s hustotou většinou mezi 800-990 kg/m
3
, která je sloţena 

z plynných, kapalných a tuhých látek, přičemţ látky plynné a pevné jsou rozpuštěné 

v kapalné fázi. Ropa je tvořena směsí kapalných uhlovodíků, převáţně alkanů 

a aromatických uhlovodíků. Dále obsahuje sloučeniny obsahující kyslík, dusík a síru 

a v malém mnoţství také organické a anorganické soli obsahující kovy.
23,24

  

 

Obrázek č. 4: Ropa (foto Brzáková Vladimíra, 2011) 

Vzhledem k tomu, ţe ropa obsahuje mnoho různých uhlovodíků a rozdíly v teplotách 

varu mezi sousedními členy jejich homologických řad jsou jen nepatrné, je zřejmé, ţe 

některé uhlovodíky jsou zastoupeny (samozřejmě v různém poměru) ve dvou sousedních 
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frakcích
15

. Před dalším pouţitím je potřeba ropu ještě upravit. V rafinérii se ropa frakční 

destilací rozdělí podle těkavosti na tři hlavní frakce:  

 primární benzín (teplota varu 30-210 °C),  

 petrolej (teplota varu 140-300 °C),  

 plynový olej (teplota varu 180-350 °C).
12,23

  

Při dvoukolonové atmosféricko-vakuové destilaci se z ropy v atmosférické koloně 

tedy oddestilují za normálního tlaku frakce, které mají mnohem niţší teploty varu. 

Benzín (destiluje v rozmezí 30-210 °C), který se získává destilací ropy, se nazývá primární 

benzín. Je směsí uhlovodíků C4 aţ C11 sloţený z alkanů (s přímým i rozvětveným 

řetězcem), cykloalkanů (cyklopentan a cyklohexan) a arenů (benzen, toluen a xyleny).  

Petrolej (destiluje mezi 140-300 °C) je směs uhlovodíků C10 aţ C18 obdobné 

chemické struktury jako benzín. Velké mnoţství petroleje se krakováním zpracovává na 

benzín a alkeny (ethen, propen). Menší část se spotřebuje jako palivo leteckých 

turbínových motorů.
 

Plynový olej (destiluje mezi 180-350 °C) je směsí uhlovodíků C15 aţ C24 s niţším 

podílem alkanů a větším podílem cyklických a polycyklických aromatických uhlovodíků. 

Nejčastěji se plynový olej mísí s petrolejem. Směsí petroleje a plynového oleje je motorová 

nafta, která se pouţívá jako palivo do vznětových (dieselových) motorů.
15,16

 Obsahuje 

většinou přísady, které zlepšují nízkoteplotní vlastnosti paliva a popřípadě i jiné přísady na 

zlepšení uţitných vlastností
23

.  

Další destilací za sníţeného tlaku se pak z ropy získávají mazací oleje a vosky 

a nedestilovatelný dehtovitý zbytek (asfalt, mazut). Destilační zbytek atmosférické 

destilace ropy - mazut se destiluje za sníţeného tlaku, při teplotě nad 350 °C, čímţ se 

získává těţký topný olej a asfalt. Mazut obsahuje uhlovodíky s dvaceti pěti a více 

uhlovodíkovými atomy. Pouţívá se například jako palivo v průmyslových kotelnách 

a topeništích, nebo se vakuovou destilací rozděluje na mazací olej (obsahuje uhlovodíky 

s dvaceti pěti aţ padesáti uhlíkovými atomy), pouţívaný například k mazání v loţiskách, 

spalovacích motorech, převodech motorů a dalších strojních zařízení, a asfalt (obsahuje 

hlavně ropné pryskyřice a nejsloţitější uhlovodíky). Asfalt je velmi viskózní nebo téměř 

tuhý, prakticky netěkavý a přilnavý zbytek vakuové destilace.
15,16,23 
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Přesto, ţe se v rafinériích a při manipulaci s ropnými produkty obvykle pouţívají 

plynotěsná zařízení, dochází i při pečlivé manipulaci s těmito produkty ke znečišťování 

jednotlivých sloţek ţivotního prostředí. Kontaminovány mohou být půdy, vody ale také 

ovzduší.
24

  

2.3 Kontaminace sloţek ţivotního prostředí 

Způsoby, jak se tyto látky do prostředí dostávají, jsou velmi rozmanité a mnohdy 

nejsou zcela zřetelné. Patří mezi ně například úniky netěsnostmi, tj. úkapy provozních hmot 

z motorů, převodovek, nádrţí. Úniky ve formě aerosolů vznikajících při činnosti motorů, 

čerpadel, ventilátorů, kompresorů, mazacích systémů. Úniky při manipulaci s ropnými 

látkami při jejich dopravě, přečerpávání, skladování, plnění do nádrţí strojů, výměnách 

náplní, při pouţití ropných látek jako rozpouštědel, čistidel a odmašťovadel. Úniky 

havarijního charakteru vzniklé poškozením nádrţí strojů, prasknutí hadic a tlakových potrubí 

strojů, ropovodů a při dopravních nehodách přepravníků těchto látek, během havárií na 

skladovacích a manipulačních zařízeních a jejich rozvodech a armaturách. Úniky, způsobené 

nevhodným nakládáním s pouţitými obaly od ropných látek a například i úniky 

konzervačních prostředků ze strojů, materiálů a výrobků nakonzervovaných (z tohoto 

pohledu) nevhodnými látkami nebo nevhodně uskladněnými aj.
25 

Ropné látky v ţivotním prostředí mohou pocházet také ze „starých ekologických 

zátěţí“. Termínem „stará ekologická zátěţ“ se označuje taková lokalita, na které v minulosti 

docházelo (častokrát po velmi dlouhou dobu) k hromadění kontaminujících látek a v danou 

dobu nebylo moţné z různých důvodů tento problém řešit. Odhaduje se, ţe na území České 

republiky je těchto lokalit několik tisíc. Tak rozsáhlý výskyt starých ekologických zátěţí je 

jedním z pozůstatků z let 1938 – 1989, kdy se na ochranu ţivotního prostředí a nakládání 

s nebezpečnými látkami nebral aţ tak velký zřetel jako je tomu dnes. Odstraňování těchto 

zátěţí se ve větší míře začalo aţ po roce 1990, po nastolení demokracie.
26

  

Místa nejčastějšího výskytu kontaminace ropnými látkami, která se dají označit jako 

„stará ekologická zátěţ“ (SEZ) jsou zejména stará letiště, hangáry a prostory pro údrţbu 

letecké techniky, prostory pro údrţbu vozidel, skladovací nádrţe (tanky) a manipulační 

prostory nebo ve specielním případě České republiky prostory opuštěné sovětskými 
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vojenskými posádkami.
27

 Na Obrázku č. 5 je znázorněna mapa starých ekologických zátěţí 

podle zdrojů MŢP ČR z roku 2005
28

. 

 

Obrázek č. 5: Rozmístění SEZ podle evidence MŢP ČR v roce 2005
28 

2.3.1 Půda 

Kontaminace půd je významným degradačním faktorem, který negativně ovlivňuje 

plnění funkcí půdy a ohroţuje zdraví ţivých organismů a člověka. Při znečištění půdy 

dochází ke sníţení její úrodnosti a k celkovému znehodnocení ekologických funkcí. Při 

kontaminaci půd, lze hovořit také o znečištění sedimentů a kalů.
29,30 

Půda je stejně jako voda kontaminována přímo průmyslovými odpadními vodami, 

zejména pak při manipulaci a skladování ropy a ropných produktů, při haváriích 

způsobených technickými závadami a chybami obsluhy při dopravě.
17 

Ropné látky, které kontaminují půdu, působí většinou na rostliny jako herbicid, 

a proto na kontaminovaných místech, přetrvají jen rostliny, které mají nízkou citlivost na 

ropné uhlovodíky. Ve znečištěné půdě dochází k chemickým, fyzikálním, a také 

biologickým procesům, během kterých je ropná látka postupně odbourávána 

a kontaminovaná půda se tak postupně samovolně regeneruje. Regenerace půdy 

kontaminované příslušnou ropnou frakcí závisí na vlastnostech frakce, především na jejím 

destilačním rozmezí, uhlovodíkovém sloţení a koncentraci heterocyklických sloučenin 

v ropné frakci. Nejrychleji probíhá regenerace půdy kontaminované těkavými frakcemi 
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(benzin, petrolej), u kterých během jednoho roku proběhne za vhodných podmínek 

prakticky její úplná regenerace. V závislosti na zvyšování destilačního rozmezí ropné 

frakce se prodluţuje také délka regenerace a klesá i její účinnost. U topných olejů 

a motorových olejů můţe být regenerace půdy jen 25-50 % dokonce i po několika letech. 

Nejdéle se odbourává olej a nafta (3 roky), rychleji se odbourává petrolej a benzín 

(většinou do 1–3 let). Čím větší je koncentrace ropné frakce v půdě, tím delší je doba její 

regenerace.
31

  

Podle vyhlášky č. 61/2010 Sb. ze dne 19. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 

294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady, ve znění pozdějších předpisů jsou nejvyšší přípustné koncentrace pro pevné 

odpady obsahující uhlovodíky C10 - C40, které se nesmějí ukládat na skládky s inertním 

odpadem 500 mg/kg sušiny a pro odpad vyuţívaný na povrchu terénu 300 mg/kg sušiny.
32 

2.3.2 Vodní prostředí 

Ropné látky jsou ve vodě částečně rozpustné a kontaminují vodu po celém jejím 

objemu. Tím pádem uţ jejich nepatrné mnoţství ji znehodnotí do takové míry, ţe je 

nepoţivatelná. Plavou na hladině a brání tak přístupu kyslíku do vody, sniţuje se tak tvorba 

planktonu, coţ je potrava pro ryby a další vodní ţivočichy. Obalují filmem všechny ţivé 

organismy a způsobují jejich hromadné hynutí. Ropné látky, obsaţené v průmyslových 

odpadních vodách, musí být proto zachycovány a následně ekologicky likvidovány.
33

 

Příklad takového znečištění vodní plochy látkou ropného původu je názorně ukázán na 

Obrázku č. 6.
 

Největší riziko pro ţivotní prostředí představují také ropné látky pouţívané 

v dopravě. Při opravách a umývání vozidel často dochází ke znečištění povrchových 

a hlavně podzemních vod. Nebezpečí ropných látek spočívá zejména v tom, ţe jsou zčásti 

ve vodě rozpustné. To znamená, ţe mohou být ve vodě přítomny v rozpuštěné nebo 

nerozpuštěné formě (emulgované nebo sorbované na tuhých fázích, popř. tvořící 

povrchový film různé tloušťky). Povrchový film na hladině zhoršuje přestup kyslíku do 

vody (ropa, oleje), čímţ je nepříznivě ovlivněn průběh samočištění (proces, při kterém jsou 
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organické látky likvidovány za pomoci vzdušného kyslíku a světla). Tloušťka povrchového 

filmu se můţe pohybovat od setin aţ do jednotek mm. Tloušťka filmu se dá v případě 

ropných látek odhadnout podle jeho zbarvení.
17

  

 

Obrázek č. 6: Znečištění vodní plochy
34 

Například při obsahu ropných látek asi 70 mg/m
2
, resp. 140 mg/m

2
, se vytvoří film 

přibliţné tloušťky 0,08 mm, resp. 0,15 mm, který se projeví stříbřitým leskem, 

resp. prvním barevným příznakem na hladině (barevné kruhy). Přibliţně 50 l oleje, stačí 

pokrýt 1 km
2
 vodní plochy souvislou vrstvou o tloušťce 0,05 µm. Olejový film (jasné 

barevné pruhy, způsobené interferencí) se počíná tvořit na hladině při koncentraci volných 

olejů asi od 0,1 mg/l, resp. 0,2 mg/l. (při mnoţství cca 300 l oleje na 1 km
2 

vodní
 
plochy při 

tloušťce cca 0,3 µm). Uvedené údaje se samozřejmě liší podle druhu ropného produktu, 

kterým byla voda znečištěna. Koncentrace znečištění uhlovodíky se můţe po délce toku, 

pokud se jedná o znečištění řeky či potoka, výrazně měnit a to i v dané lokalitě v závislosti 

na zdroji a původu znečištění.
10,17 

  

Senzorické vlastnosti chuť a zápach mohou být ovlivněny jiţ při koncentracích od 

0,01 mg/l. Při koncentraci asi 0,1 mg/l můţe být voda jiţ úplně senzoricky znehodnocena. 

Tato koncentrace odpovídá např. 1 kg benzínu v 10 000 m
3
 vody. Koncentrace pachu je 

rovněţ závislá na chemickém sloţení ropné látky. Nejvíce senzoricky účinné jsou 

aromatické uhlovodíky a isoalkany.
10 

Ropné uhlovodíky se mohou z vody odvětrávat, vypařovat. To závisí především na 

jejich tenzi par. Vypařování je typickou vlastností kapalin. Dochází-li k vypařování 
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v uzavřeném prostoru, vytvoří se mezi kapalnou a plynnou fází rovnováha, při které náleţí 

páře určitý tlak, tenze nasycené páry. Čím vyšší je tenze par, tím uhlovodíky snáze těkají, 

tedy vypařují se.
17

 K odvětrávání dochází především u rozpuštěných uhlovodíků, 

emulgovaných a sorbovaných uhlovodíků na suspendovaných látkách a z povrchových 

filmů například při ropných haváriích. Rychlost tohoto procesu závisí především na 

teplotě, na povětrnostních podmínkách (rychlost větru), na turbulenci vody v toku a na 

tloušťce filmu na povrchu vody. Odvětrávání uhlovodíků je jednou z příčin, proč se 

s časem postupně mění poměrné zastoupení uhlovodíků ve prospěch látek s niţší tenzí par. 

Například více těkavé uhlovodíky asi do C12, se odvětrávají z filmu na povrchu vody za 

dobu kratší neţ dvacet čtyři hodin v závislosti na tloušťce filmu, turbulentních podmínkách 

a teplotě.
17 

Emulgace (příprava emulze mechanickým rozptýlením dvou vzájemně nemísitelných 

kapalin) ropných uhlovodíků v povrchových vodách není příliš výrazná. Ve větší míře se 

uplatňuje pouze, kdyţ dojde k většímu poklesu povrchového napětí za turbulentních 

podmínek. Při likvidacích ropných havárií na moři se někdy k rozrušení ropného filmu 

pouţívají povrchově aktivní látky (tenzidy), protoţe emulgovaná ropa lépe podléhá 

biologické degradaci (rozkladu), k níţ dochází působením biologických činitelů.  

Při znečištění vod je nutné brát v úvahu i jejich sorpci, tedy zachycování sloţky kapalné 

či plynné směsi (sorbátu) na povrchu tuhé fáze (sorbentu) vlivem buď chemických vazebných 

sil (chemisorpce) nebo sil nevazebné interakce (adsorpce). Uţívá se například k oddělování 

sloţek ze směsí na nerozpuštěných látkách a sedimentech, např. jílových minerálech. 

Schopnost uhlovodíků sorbovat se na tuhých fázích patří mezi hlavní faktory ovlivňující 

migraci uhlovodíků ve vodním prostředí. O jejich pohyblivosti ve vodním prostředí rozhoduje 

například jejich rozpustnost, nebo jiţ zmiňovaná tenze nasycených par, aj.
17 

Pokud je kontaminace povrchové vody, podzemní vody a průsaků součástí starých 

ekologických zátěţí nebo se jejich čištění provádí v rámci řešení nějaké havárie, tak jsou 

obvykle ropná látka v kontaktu se zeminou nebo horninovým materiálem a skupina důleţitých 

veličin tak přímo závisí na přítomnosti tuhé fáze. Při posuzování kontaminace povrchové vody, 

podzemní vody nebo průsaků lez proto oddělovat vodnou fázi od fáze pevné. Zpravidla ale 

musí být většina charakteristik posuzována v rámci systému zemina-voda. Obvykle se pak 
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posuzování rozsahu kontaminace, jako například u podzemní vody, prakticky neliší od 

posuzování jakéhokoli jiného druhu vod.  

Velmi nebezpečné jsou havárie na pevnině, kde můţe ropa proniknout do spodních 

vod, které mohou být kontaminovány velmi dlouhou dobu, protoţe v anaerobních 

podmínkách probíhá odbourávání ropných látek poměrně velmi dlouho. Pokud je moţné 

předpovědět typ a rozsah kontaminace vody, provádí se obyčejně tzv. úplný rozbor, jehoţ 

součástí je i stanovení právě uhlovodíků C10 - C40.
8
 Rozlišit ropný původ uhlovodíků od 

uhlovodíků přírodních je moţné pouze chromatografickými metodami
17

.  

Podle Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. ze dne 18. července 2007, kterým se mění 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, jsou emisní limity C10 – C40 pro 

průmyslové vody vypouštěné do povrchových vod podle druhu průmyslového 

a zemědělského odvětví stanoveny v rozmezí od 1 – 5 mg/l. Např. při těţbě a úpravě 

ostatních rud je emisní limit 3 mg/l. Imisní standard přípustného znečištění pro povrchové 

vody pro uţívání k vodárenským účelům je 0,025 mg/l
35

.  

2.3.3 Atmosféra 

U znečištění atmosféry se jedná především o vzdušné emise a odplyny. Kontaminace 

atmosféry se od kontaminace povrchové a podzemní vody nebo půdy a podloţí v mnohém 

liší. Ke kontaminaci atmosféry dochází při odpařování těkavých podílů ropy a ropných 

výrobků zejména při jejich skladování a čerpání. Dále můţe být také kontaminována 

uhlovodíky pocházejícími ze spalovacích procesů. Odtud se pak suchou a mokrou depozicí 

dostávají do povrchové a podzemní vody, půdy a podloţí nebo poškození vegetace (kyselé 

deště, smog, troposférický ozon). V atmosféře mohou být i transportovány na velké 

vzdálenosti.
 

Pokud jsou polutanty v atmosféře jiţ přítomné, vyskytují se v ní ve velmi nízkých 

koncentracích a nejsou lokalizované a není tu moţná jejich přirozená biodegradace. Proto 

je nutné zamezit jiţ jejich vstupu do atmosféry a důsledně je odstraňovat jiţ u zdrojů 

znečištění.
17,36 
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2.4 Metody stanovení uhlovodíků C10 – C40 

Znečištění vody a půdy ropnými látkami determinovalo vypracování vhodných postupů 

na stanovení znečištění ropnými uhlovodíky
2
. Celkem existují tři metody stanovení:  

1) Metoda infračervené spektrometrie (IR spektrometrie). 

2) Metoda plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem (GC/FID). 

3) Metoda gravimetrická (ELGR). 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, v minulosti se pouţívala metoda infračervené 

spektrometrie, která se řídila normou ČSN 75 7505 Jakost vod – Stanovení nepolárních 

extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NELIR). V současnosti se 

nejčastěji pouţívá metoda plynové chromatografie dle ČSN EN 14039 Charakterizace 

odpadů – Stanovení obsahu uhlovodíků C10 – C40 plynovou chromatografií. 

Existuje ještě metoda gravimetrická dle ČSN 75 7508 Jakost vod – Stanovení 

extrahovatelných látek gravimetrickou metodou (ELGR), popřípadě ČSN EN 14 345 

Charakterizace odpadů – Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou, která se 

ale moc nepouţívá, neboť se dá uplatnit pouze u koncentrací nad 5 mg/l
37

. Podrobněji se 

proto budu zabývat jen dvěma v praxi nejpouţívanějšími metodami.  

2.4.1 Infračervená spektrometrie 

Tato metoda má několik nevýhod. Pouţívá se totiţ ke skupinovému stanovení látek 

ropného i neropného původu bez omezení délky jejich řetězce (především alifatické 

uhlovodíky) omezeně rozpustných ve vodě. Ke stanovení nejvíce toxikologicky významných 

aromatických uhlovodíků je však málo citlivá. Tyto látky lze zachytit aţ při vysokých 

koncentracích. Tato metoda se proto musí doplnit ještě chromatografickou analýzou.
38

  

Infračervená spektrometrie vyuţívá pro isolaci uhlovodíků a jejich zkoncentrování 

extrakce do vhodného rozpouštědla. Výsledkem stanovení jsou pak veškeré extrahovatelné 

látky (EL), nebo po aplikaci sorbentu, např. Florisilu a odstranění polárních látek, 

nepolární extrahovatelné látky (NEL). Zejména tento ukazatel byl obsaţen v několika 

předpisech pro hodnocení kvality vod a je součástí mnoha povolení pro vypouštění 

odpadních vod do recipientu nebo veřejné kanalizace. Toto stanovení se pouţívá také 

v pevných matricích, jako například kalech a odpadech při jejich ukládání na skládky nebo 
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hodnocení dekontaminace zemin. Jedná se o universální, rychlou a dostatečně citlivou 

metodu stanovení EL i NEL. Rozpouštědla ale nesmí pohlcovat infračervené záření a této 

podmínce vyhovují zejména chlorované nebo fluorované uhlovodíky.
16

  

Principem infračervené spektrometrie je adsorpce infračerveného záření molekulami 

látek. Infračervené záření má niţší energii a větší vlnovou délku neţ záření ultrafialové 

(viditelné). Pokrývá část elektromagnetického spektra v intervalu mezi 0,75 μm aţ 1 000 μm. 

V infračervené spektrometrii se namísto vlnové délky běţně pouţívá vlnočet (převrácená 

hodnota vlnové délky).
39 

V České republice byla tato metoda nejvíce rozšířená. Norma ČSN 75 7505, která 

specifikuje toto stanovení, předepisovala jako extrakční činidlo freon TTE – 113. Ačkoliv 

bylo známo jiţ několik let jeho zařazení v I. skupině halogenovaných látek, které nejvíce 

poškozují ozonovou vrstvu a jejich pouţívání bylo proto zakázáno i pro analytické účely, 

takový příkaz vydalo MŢP ČR prakticky ze dne na den po vstupu České republiky do 

Evropské unie s platností od května 2004, coţ samozřejmě zkomplikovalo provádění 

tohoto stanovení v mnoha laboratořích. V současné době je norma ČSN 75 7505 upravena 

doplňkem, kterým byl freon TTE – 113 nahrazen dvěma povolenými extrakčními činidly, 

kterými je perchlorethylen nebo rozpouštědlo Horiba S – 316. V následující Tabulce č. 2 

jsou uvedena moţná rozpouštědla pro IR spektrometrii.
16 

Tabulka č. 2: Moţná rozpouštědla pro IR spektrometrii
16 

Rozpouštědlo Vzorec 

freon CF-113 C2F3Cl3 

perchlorethylen (tetrachlorethylen) PCE C2Cl4 

AK-225 C3H1F5Cl2 

S-316 C4F6Cl4 

tetrachlormethan TCM-010 CCl4 

Důleţitou fyzikální vlastností těchto extrakčních činidel je jejich bod varu. Pokud je 

bod varu nízký, pak dochází při extrakci a sorpci ke ztrátám odparem (zahušťování 

extraktu) a tím vzniká systematická pozitivní chyba. Z tohoto důvodu je bod varu freonu aţ 

na samé hranici pouţitelnosti. Na druhou stranu, pokud je bod varu příliš vysoký, 
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komplikuje to moţnost regenerace rozpouštědla destilací. V následující tabulce č. 3 je 

uveden bod vary vybraných rozpouštědel a jejich cena za 1 litr v US $ platná na světových 

trzích koncem roku 2004.
16

 Citlivost infračervené spektrometrie je 0,015 mg/l NEL.
40 

Tabulka č. 3: Vlastnosti rozpouštědel
16 

Rozpouštědlo CFC - 113 PCE AK - 225 S - 316 TCM - 010 

Bod varu ( C) 48 121 54 134 76 

Cena (US $/l) 205 65 140 480 20 

2.4.2 Plynová chromatografie 

Pro skupinové stanovení uhlovodíků se jako ukazatel vyuţívá právě suma nepolárních 

uhlovodíků C10 - C40. Podle normy lze tento ukazatel definovat jako sumu sloučenin 

extrahovatelných směsí propanolu a heptanu (2:1), které se neadsorbují na Florisilu a které 

lze stanovit plynovou chromatografií s plamenově-ionizačním detektorem (GC-FID) na 

nepolární kapilární koloně. Jeden z plynových chromatografů je zobrazen na Obrázku č. 7.  

 

Obrázek č. 7: Plynový chromatograf LABIO (foto Brzáková Vladimíra, 2011) 
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Jejich retenční časy leţí mezi retenčními časy n-dekanu (C10H22) a n-tetrakontanu 

(C40H82). Látky splňující tuto definici jsou většinou nepolární alifatické, alicyklické, 

polycyklické nebo alkylované aromatické uhlovodíky s dlouhými nebo rozvětvenými 

řetězci.
2,41

 Polární látky se adsorbují na Florisilu (obchodní název pro preparovanou 

rozsivkovou hmotu, sestávající se především z bezvodého křemičitanu hořečnatého 

MgSiO3) a poměrná část vyčištěného a zahuštěného extraktu se stanovuje kapilární 

plynovou chromatografií.
7 

Analytický postup pro stanovení ropných látek ve vodě a půdě zahrnuje odběr 

vzorku, extrakce ropných látek z vody resp. půdy plynem nebo organickým rozpouštědlem 

nebo směsí rozpouštědel s bodem varu v rozmezí od 36 °C do 69 °C
41,42

. Při stanovení 

C10 – C40 v pevných vzorcích (půdy, kaly, sedimenty) se pouţívá nejčastěji heptan (C7H16). 

Místo heptanu se dají pouţít i jiná nepolární rozpouštědla jako například petrolether, 

cyklohexan, hexan. Jejich vhodnost pro extrakci uhlovodíků musí být ale prokázána.
7
 Při 

stanovení ve vodách se velmi často v praxi ale pouţívá hexan (C6H14). Poté se provede 

analýza uhlovodíků C10 - C40 v extraktech plynovou chromatografií.
43 

Principem této separační metody, je oddělení sloţek obsaţených ve vzorku mezi dvě 

heterogenní fáze. Vzorek je vnášen mezi stacionární (nepohyblivou) a mobilní 

(pohyblivou) fázi. Mobilní fází je obvykle inertní plyn a stacionární fází je nejčastěji 

kapalina zakotvená na inertním nosiči.
16,39,44

 V plynové chromatografii se vzorek dávkuje 

do proudu nosného plynu (mobilní fáze) a ten ho dále unáší kolonou a aby mohl být 

kolonou dále transportován, musí se okamţitě po vstupu do kolony vzorek přeměnit na 

plyn. V koloně se vzorek separuje podle schopnosti interagovat se na stacionární fázi 

a sloţky, které kolonu opouštějí. Ty pak následně indikuje detektor. Signál z detektoru se 

vyhodnotí a z časového průběhu intenzity signálu se určí druh a kvantitativní zastoupení 

sloţek.
16,39,44

 Schéma plynového chromatografu je znázorněno na následujícím 

Obrázku č. 8.
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Obrázek č. 8: Schéma plynového chromatografu
16 

Pokud má být vzorek analyzován metodou plynové chromatografie, musí být 

všechny sloţky vzorku odpařeny definovaným způsobem. V praxi to znamená, ţe je 

plynová chromatografie vhodná zejména pro organické látky, které mají teplotu varu do 

400 °C a podmínkou je, aby se látky při vypařování nerozkládaly. Tato teplota je horní 

hranicí pro většinu běţných plynových chromatografů.
16,39,44 

Na Obrázku č. 9 je 

znázorněna příprava vzorku (LLE) ke stanovení uhlovodíků C10 – C40.
 

 

Obrázek č. 9: Dělící nálevka se vzorkem LLE, (foto Brzáková Vladimíra, 2011) 
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Na následujícím Obrázku č. 10 je ukázka chromatogramu vzorku zeminy 

kontaminovaného ropnými produkty. 

 

Obrázek č. 10: Chromatogram silně kontaminované zeminy (foto Brzáková V., 2011) 

Pro identifikaci kontaminantu je důleţité umístění maxima píku v chromatogramu. 

Toto umístění se vyjadřuje retenčním časem (tR) v minutách. Jedná se v podstatě o čas 

průchodu látky kolonou, tzn. dobou od nástřiku vzorku na kolonu k dosaţení vrcholu píku. 

Plocha píku je úměrná mnoţství látky v analyzovaném vzorku.
39

 Retenční časy pro  

n-Dekan a pro n-Tetrakontan jsou v rozmezí od cca 5 min do 30 min. 

Plynová chromatografie umoţňuje stanovení koncentrace C10 - C40 ve vodách nad 

0,1 mg/l a v pevném vzorku od 100 do 10 000 mg/kg sušiny.
7,42
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3 SOUČASNÉ LEGISLATIVNÍ POŢADAVKY ČR A EU 

Obsah uhlovodíků C10 - C40 je v České republice legislativně sledován například ve 

Vyhlášce č. 61/2010 Sb. ze dne 19. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky 

č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

č. 294/2005 Sb. (Příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a Příloha č. 10 k vyhlášce 

č. 294/2005 Sb.), kde jsou uvedeny i nejvýše přípustné koncentrace uhlovodíků C10 - C40 

pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad (500 mg/kg
 

sušiny) a v sušině odpadů vyuţívaných na povrchu terénu (300 mg/kg sušiny).
2 

Stanovení uhlovodíků C10 - C40 v pevných odpadech řeší česká technická norma 

ČSN EN 14039 (83 8025) Charakterizace odpadů – Stanovení obsahu uhlovodíků C10 - C40 

plynovou chromatografií, která je českou verzí evropské normy EN 14039. Tato norma 

specifikuje doporučený způsob extrakce, čištění a metodu stanovení obsahu uhlovodíků 

C10 - C40.
7
  

Stanovení uhlovodíků C10 aţ C40 v kapalných odpadech řeší česká technická norma ČSN 

EN ISO 9377-2 (75 7507) Jakost vod – Stanovení nepolárních extrahovatelných látek – Část 2: 

Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem.
42

 V Květnu 2007 byla vydána 

Změna Z1, která v této normě mění původní název normy na Jakost vod – Stanovení 

uhlovodíků C10 - C40 – Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem. 

Dále se pak mimo jiné v celém textu normy změnil termín „nepolární extrahovatelné 

látky“ na termín „uhlovodíky C10 aţ C40“ a vypustila se zkratka NEL.
45 

Odbor ekologických škod Ministerstva ţivotního prostředí České republiky vydal 

Metodický pokyn k řešení problematiky stanovení indikátoru moţného znečištění ropnými 

látkami (dříve nesprávně pouţívaný termín koncentrace ropných uhlovodíků nebo ropných 

látek) při sanacích kontaminovaných lokalit. Tento Metodický pokyn MŢP byl vypracován 

s cílem vyjasnit problematiku vyhodnocování parametru „NEL“ a parametru „Uhlovodíky 

C10 aţ C40.
3
 Norma ČSN 75 7505 pro stanovení NEL infračervenou spektrometrií byla v roce 

2006 tímto metodickým pokynem ministerstva ţivotního prostředí zrušena a jako rozhodčí 

metoda pro stanovení znečištění nepolárními látkami byla určena metoda plynové 
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chromatografie, která podává poněkud přesnější informace o charakteristickém spektru 

ropného znečištění neţ infračervená spektrometrie.
2,3 

Z tohoto důvodu byla také plynová chromatografie zavedena v novele nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, které tak 

sleduje celoevropský trend pouţití metod na stanovení ropných uhlovodíků popisujících 

tento typ znečištění pomocí profilu konkrétních kontaminantů.
2,3 

V následujícím textu bych chtěla uvést alespoň přehled souvisejících norem, nařízení 

a vyhlášek: 

1. ČSN 75 7505 – Jakost vod – Stanovení nepolárních extrahovatelných látek 

metodou infračervené spektrometrie (NELIR) - (srpen 1998, v březnu 2005 byla 

vydána ZMĚNA Z1) – tato norma byla zrušena v roce 2006.
40

 

2. ČSN EN 14039 – Charakterizace odpadů – Stanovení obsahu uhlovodíků C10 

aţ C40 plynovou chromatografií (květen 2005).
7
 

3. ČSN EN ISO 9377-2 - Jakost vod – Stanovení nepolárních extrahovatelných 

látek Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem 

(říjen 2001).
42

 

4. ČSN EN ISO 9377-2 - Změna Z1 – Jakost vod – Stanovení uhlovodíků 

C10 aţ C40. –  Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem 

(květen 2007). Tato norma mění z předchozí normy termín „nepolární 

extrahovatelné látky“ na termín „uhlovodíky C10 aţ C40.
45

 

5. ČSN 75 7508 Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou 

metodou (EL-GR) – tato norma byla vydána v roce 2003 jako reakce na 

kritické připomínky ke stanovení extrahovatelných látek IR spektrometrií.
37

 

6. Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací a o citlivých oblastech. 
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7. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu.
32

  

8. Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Pokud dojde k úniku ropných látek (RL) při dopravních haváriích, ať uţ osobních 

nebo nákladních aut, autobusů, či dokonce cisteren převáţejících ropné produkty je ten, 

kdo havárii způsobil povinen učinit bezprostřední opatření k zastavení úniku RL 

a následků havárie. Přitom by se měl řídit havarijním plánem nebo popřípadě pokyny 

vodoprávního úřadu a České inspekce ţivotního prostředí. Dále je ten, kdo havárii 

způsobil, povinen ji také nahlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo 

jednotkám poţární ochrany nebo policii, eventuálně správci povodí (pokud dojde k úniku 

RL do vodního zdroje. Tyto instituce jsou pak povinny o nahlášené havárii, informovat 

příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci ţivotního prostředí (ČIŢP). Ten kdo havárii 

způsobil, je povinen se na výzvu podílet na odstraňování příčin a následků. Tyto 

oznamovací povinnosti se samozřejmě netýkají jen dopravních havárií, ale jakýchkoliv 

havárií, při kterých dojde k úniku ropných látek do ţivotního prostředí.
46 

Norma ČSN EN ISO 9377-2 Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných 

látek – Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem, není například 

u znečištění benzíny pouţitelná, neboť v novém analytickém postupu se benzíny prakticky 

neprojeví a kontaminace těmito ropnými produkty je tak tímto způsobem nestanovitelná. 

Stanovení uhlovodíků C10 aţ C40 je v tomto případě nutné minimálně doplnit ještě o stanovení 

ukazatele BTEX (aromatické uhlovodíky - benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny). U zátěţí, 

kde se naopak předpokládá výskyt výše vroucích frakcí (olejů, mazutu, apod.) je potřeba 

stanovit polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU).
47 
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4 MOŢNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ ROPNÝCH LÁTEK  

Pro správný výběr vhodných dekontaminačních technologií je bezpodmínečně nutné, 

znát co nejpodrobněji řadu vlastností dekontaminovaných medií a sanovaného území. 

V prvé řadě by pro dekontaminovanou oblast měla být co nejpřesněji určena vertikální 

a horizontální charakteristika kontaminantu.
26,48

 K získání těchto informací je především 

nutné odebrat vzorky a stanovit jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Je všeobecně známo, ţe 

při získávání, posuzování a vyhodnocování údajů potřebných k výběru správné technologie 

a k provedení sanačního projektu je minimálně nutná spolupráce specialistů v oboru 

hydrogeologie, chemie a v případě bioremediací také mikrobiologie a biochemie.
26,48

  

Kontaminované podzemní vody, povrchové vody a průsaky, pokud jsou součástí 

starých ekologických zátěţí nebo se jejich čištění provádí v rámci řešení havárie, jsou 

zpravidla v kontaktu se zeminou nebo horninovým materiálem a řada důleţitých parametrů 

tak přímo vychází z přítomnosti tuhé fáze. Při posuzování kontaminace podzemní vody, 

povrchové vody nebo průsaků tak nelze oddělovat vodnou fázi od fáze tuhé, ale většina 

charakteristik musí být zpravidla posuzována v rámci systému zemina-voda.
49

  

Některé vlastnosti, jako například hodnota pH, v samotné zemině po odstranění vody 

v principu ani měřit nelze. Obecně se potom posuzování míry kontaminace například 

u podzemní vody nijak neliší od posuzování jakéhokoli jiného typu vod. Pokud nelze 

z jiných náznaků předpovědět typ a míru kontaminace podzemní vody, provádí se 

zpravidla tzv. úplný rozbor, v jehoţ rámci se určují následující parametry: 

 celkový obsah rozpuštěných a nerozpuštěných látek,  

 vodivost,  

 hodnota pH,  

 tvrdost,  

 obsah běţných kationtů (Na, K, Ca, Mg, Fe),  

 obsah běţných aniontů (sírany, chloridy, dusičnany, uhličitany,…),  

 CHSK, BSK,  

 obsah hlavních těţkých kovů,  

 kyanidy,  

 amonné ionty,  
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 stanovení specifických organických látek nebo jejich skupin.
49

 

Při úniku ropy a ropných látek do ţivotního prostředí je nutné v první řadě především 

zastavit únik ropných látek, zamezit jejich šíření (Obrázek č. 11) a kontaminaci jednotlivých 

sloţek ţivotního prostředí. Musí se zachytit a odklidit ropné látky a ekologicky šetrným 

způsobem je pak následně zlikvidovat.
50

  

 

Obrázek č. 11: Norná stěna pouţívaná k zabránění šíření ropných látek ve vodě
46 

Určit typické zástupce látek vyskytujících se na kontaminovaném místě, ať uţ se 

jedná o vodu nebo půdu, je velice obtíţné, neboť se téměř vţdy jedná o sloţité směsi. Pro 

přesnější posouzení ropného produktu je tak obvykle nutné provést jeho analýzu. Teprve 

po zjištění o jaké znečištění se jedná, lze přistoupit ke vhodnému způsobu sanace. 

Samozřejmě také záleţí na místě, na kterém bude sanace provedena.
51, 52

 Podle místa 

realizace se sanační a dekontaminační technologie dělí na: 

 ex situ, 

 in situ, 

 on situ, 

Technologie ex situ se realizují v zařízeních nebo na plochách k tomuto účelu 

určených a dostatečně zabezpečených. Kontaminovaný materiál se musí nejprve odtěţit, 

resp. voda odčerpat či odsát půdní vzduch, který je kontaminovaný výpary a poté uloţit na 
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tzv. dekontaminační plochu. Tyto technologie jsou účinnější, šetrnější k ţivotnímu 

prostředí a snáze se kontrolují. Bohuţel jsou ale výrazně draţší.  

Technologie in situ se provádějí přímo na místě znečištění, protoţe nedochází 

k ţádnému vytěţení nebo čerpání, tudíţ jsou jejich výhodou podstatně niţší náklady ve 

srovnání s technologiemi ex situ. Nevýhodou je pak bohuţel obtíţnější kontrola průběhu 

sanace a moţné nerovnoměrné odstraňování kontaminantu v čištěném horninovém 

materiálu.
 

Při technologiích on situ se kontaminovaná voda čerpá na povrch, kde se čistí nebo 

sanuje kontaminovaná zemina.
51,52

  

O volbě technologie tudíţ rozhodují finanční, ekologické a jiné podmínky. Obecně 

však lze říci, ţe technologie in situ jsou oproti technologiím ex situ extenzivnějšího 

charakteru. Probíhají bohuţel pomaleji, ale nevyţadují takové finanční náklady.
53 

Při likvidaci ekologických škod také platí, ţe jediná sanační technologie na 

uspokojivé vyčištění kontaminované lokality zpravidla nestačí. Pro dosaţení potřebného 

stupně dekontaminace tak obvykle bývá kombinováno více individuálních technologických 

postupů.
51

  

Přibliţně od roku 1992 (po přijetí zákona o velké privatizaci), od zahájení náprav 

starých ekologických zátěţí v České republice aţ do současnosti, lze mezi ověřené 

dekontaminační technologie na odstraňování ropných látek zařadit tři dominantní in situ 

sanační technologie:  

1. sanační čerpání (odčerpávání znečištěné podzemní vody nebo kapalných 

kontaminantů,  

2. bioremediace (podpora mikrobiálních rozkladných procesů), 

3. venting (odsávání půdního vzduchu).
26, 48

 

Společným znakem těchto tří sanačních postupů je hlavně jejich neinvazivní 

charakter do kontaminovaného horninového prostředí. V průběhu kontaminačních procesů 

(s nepatrnou výjimkou u bioremediace) se uţ v podstatě ţádné další chemické látky do 

kontaminantu neaplikují.
26
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Jiţ po několika letech od zahájení náprav starých ekologických zátěţí těmito 

technologiemi se však ukázalo, ţe tyto tři sanační principy mají některá nepřekročitelná 

technická omezení. Jedním z nich je například neočekávaně dlouhá doba potřebná 

k vyčištění kontaminované lokality na poţadovanou úroveň. Po těchto zkušenostech se 

začaly hledat takové in situ sanační postupy, při kterých by byla podstatně zkrácena doba 

potřebná k vyčištění lokality. Pravděpodobně největší pozornost byla věnována technice 

tzv. in situ chemické oxidace (aplikace oxidačních činidel přímo do kontaminantu).
26 

Na Obrázku č. 12 je nádrţ na přečerpání zachycené ropné látky z vodní hladiny, ve 

které dochází k oddělení ropné látky od vody. Ropná látka je odčerpávána 

a shromaţďována.
46

  

 

Obrázek č. 12: Nádrţ na přečerpání zachycené ropné látky z vodní hladiny
46 

Při zpracování vody, která je znečištěná ropnými látkami, v čistírně odpadních vod se 

ropné látky prakticky kvantitativně zachycují na aktivovaném kalu a následně probíhá jejich 

biologické odbourávání. Na rychlost odbourávání má vliv především aktivita a také sloţení 

aktivního kalu, intenzita provzdušňování, teplota a koncentrace ropných látek apod.
 

Při znečištění půdy biologicky odbouratelnými látkami se půda dekontaminuje 

pomocí mikroorganismů. Je-li půda nebo jiný pevný materiál znečištěn biologicky obtíţně 

odbouratelnými ropnými látkami, provádí se v některých případech tzv. solidifikace. 

Znečištěný materiál se vybere, smísí se s vhodným pojivem (vápno, cement) vytvoří se 

pevné bloky, které se skladují na chráněném místě, kde neohroţují ţivotní prostředí.
23 
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4.1 Sanační čerpání 

Sanační čerpání je nejstarší a nejzákladnější metodou pouţívanou k odstraňování 

ropných látek z kontaminované zóny. Vyuţívá se při sanaci vrstvy ropných látek z hladiny. 

Principem této metody je odčerpání znečištěné podzemní vody na povrch, kde se vyčistí 

a vrátí se zpět do podzemí nebo se vypustí do vodoteče, patří tedy k technologiím on-situ.
52

 

Sanační technologie je však velmi pomalá. Trvá od jednoho do deseti let.
54

 Obecný princip 

sanačního čerpání je znázorněno na Obrázku č. 13.
 

 

Obrázek č. 13: Obecné schéma sanačního čerpání
55 

4.2 Bioremediace 

Bioremediace je řízený nebo samovolný proces, při kterém se pomocí 

mikroorganismů degradují nebo eliminují kontaminanty na méně toxické nebo netoxické
56

. 

Při bioremediace dochází k rozkladu organických látek, které tvoří většinu průmyslových 

odpadů obsahujících ropné uhlovodíky, na látky anorganické, v ideálním případě dochází 

k rozkladu aţ na oxid uhličitý a vodu. Můţe probíhat za přítomnosti nebo nepřítomnosti 

molekulárního kyslíku. Za anaerobních podmínek mikroorganismy získávají menší 

mnoţství energie neţ při aerobní disimilaci. Vhodné, přirozeně se vyskytující 

mikroorganismy, které mají schopnost rozkládat kontaminanty, se dělí na eukaryotní 
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a prokaryotní. Mezi eukaryotní patří kvasinky, houby, včetně niţších hub (plísně). Do 

skupiny prokaryotních mikroorganismů patří bakterie, archaebakterie a sinice. Mezi 

mikroorganismy s největším biodegradačním potenciálem se nejčastěji řadí bakterie. 

Anaerobních bakterií bylo doposud separováno jen velmi málo, nejčastěji se ale jedná 

o mikroorganismy, které se podílejí na disimilaci vysoce chlorovaných sloučenin. Aerobní 

bakterie, které lze vyuţít při bioremediaci ropných uhlovodíků a které byly doposud lépe 

popsány a vyskytují se nejhojněji, se řadí k rodům např. Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., 

Rhodococcus sp., Alcaligenes, Achromobacter, Nocardia, Bacillus a mnoho dalších. Méně 

často se nacházejí na kontaminovaných místech kvasinky a plísně. Nejvýznamnějšími 

z nich jsou zástupci rodu Candida, Rhodotorula, Trichoderma, Aspergillus, 

Sporobolomyces a Penicillium.
57,58

 Součástí bioremediace je také příprava prostředí a to 

tak, aby co nejlépe stimulovalo růst mikroorganismů a vyuţití polutantů jako zdroj jejich 

potravy a energie
59

. Na Obrázku č. 14 je znázorněn základní princip bioremediace 

organických polutantů.
 

 

Obrázek č. 14: Princip bioremediace
60 

V současnosti se ale přistupuje k jiným technologickým metodám, vzhledem 

k vysokým finančním nákladům při odstraňování kontaminantů ve vodě nebo dlouhému 

odsávání kontaminované podzemní vody a její následnou úpravou.
61 
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4.3 Venting  

Venting (odplynění zemin) je v České republice běţně pouţívanou dekontaminační 

metodou. Podstatou ventingu je odsávání (odvětrávání, odčerpávání) plynné fáze 

(vzduchu) kontaminované těkavými ropnými látkami ze znečištěné zeminy nebo 

horninového materiálu. Vzduch, který se takto odsaje, obsahuje páry kontaminantu a tím 

pádem se jeho koncentrace v dekontaminovaném prostředí sniţuje.  

Moţnost pouţití ventingu závisí na charakteristice kontaminantu (rozpustnost ve 

vodě, tlak nasycených par, Henryho konstanta, sorpční a rozdělovací konstanty) a také 

vlastnostech zeminy (propustnost vzduchu, textura, porosita, homogenita, obsah vody). 

Venting můţe být proveden metodou in situ nebo ex situ. Variantami ventingu pak jsou 

technologie označované jako bioventing a air-sparging.
62 

Na Obrázku č. 15 je znázorněno 

obecné schéma ventingu. 

 

Obrázek č. 15: Obecné schéma ventingu
43 

4.3.1 Venting in situ 

Venting in situ je nejčastějším způsobem této sanační metody. Při hluboké 

kontaminaci ropnými uhlovodíky se na kontaminované lokalitě vyhloubí systém vertikálních 
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odsávacích vrtů, kterými je odčerpáván vzduch nasycený kontaminanty. Méně často se 

hloubí horizontální vrty a to při mělké kontaminaci. Odčerpaný vzduch se na povrchu čistí 

tak, aby splňoval příslušné limity a mohl se pak následně vypustit do atmosféry.
62

 Na 

Obrázku č. 16 je znázorněno schéma techniky ventingu v uspořádání in situ.
 

 

Obrázek č. 16: Technika ventingu v uspořádání in situ
62 

Při nízkém obsahu kontaminantu se běţně pouţívá čištění sorpcí na aktivním uhlí a při 

vysokém obsahu kontaminantu se jiţ ale musí pouţít katalytické spalování. Vzduch odváděný 

z vrtů se nejprve odvádí do mechanického odlučovače vlhkosti, který má ochránit sorpční 

materiál před zvlhnutím a zamezit, aby se vlhkost dostala do spalovací komory. Za ním někdy 

bývá umístěn tepelný výměník, který má zabránit nízkým teplotám, díky nimţ by mohlo dojít 

k provozním problémům. Následně je vzduch konečně přiváděn do kolony s aktivním uhlím 
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(popřípadě jiným sorbentem) nebo je katalyticky spalován. Na výstupu z kolony je sledována 

kvalita vyčištěného vzduchu a tím pádem i funkčnost pouţitého sorbentu.
62 

4.3.2 Venting ex situ 

Tato metoda není v České republice tak často pouţívána jako metoda in situ. Při této 

metodě je vytěţená zemina kontaminovaná ropnými látkami umístěna na nadzemní síť potrubí, 

které je napojené na čerpadla, která odsávají vzduch. Zbytek sanačního postupu je obdobný 

jako u technologie in situ. Vlastní sanace se provádí na dobře zabezpečené ploše a odsávaný 

vzduch, obsahující těkavé sloţky ropných uhlovodíků je rovněţ čištěn (Obrázek č. 17). 

 

Obrázek č. 17: Technika ventingu v uspořádání ex situ
62 
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Kaţdá z těchto dvou uvedených variant ventingu má svá pro a proti. Výhodou in situ 

je menší finanční náročnost, jelikoţ se nemusí kontaminovaný materiál těţit a nikam 

transportovat. Naopak nevýhodou je výrazně horší moţnost kontrolovat celý proces 

a případná předúprava kontaminovaného materiálu. Výhodou ex situ je samozřejmě 

moţnost kontroly a monitorování celého sanačního procesu, moţnost odběru průsaků, po 

vytěţení vzniká nová poréznější struktura zeminy a proces neomezuje přítomnost spodní 

(podzemní) vody. Běţně se provádí předúprava kontaminované zeminy.  

Nevýhodou je pak nutnost vytvořit zabezpečenou sanační plochu, moţnost ohroţení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při těţbě a transportu zeminy (nebezpečné výpary, 

přímý kontakt kůţe s kontaminantem) a tudíţ i výraznějším finančním nárokům.
62

 

4.4 Solidifikace/stabilizace odpadů 

Celosvětově se směřuje k vývoji procesů fyzikálně-chemické úpravy odpadů tak, aby 

byly svých nebezpečných vlastností zbaveny. Jednou z takových metod úpravy je právě 

stabilizace, kdy dochází k izolaci přítomných kontaminantů od všech sloţek ţivotního 

prostředí. Metody solidifikace/stabilizace (metody S/S) jsou pouţitelné pro řadu 

organických látek, mezi které patří ropné uhlovodíky (např. C10 - C40, PAU, chorované 

uhlovodíky aj.).
43,63,64 

Solidifikace je fyzikální přeměna a uzavření kontaminovaného materiálu ropnými 

látkami do jednolité mechanicky odolné a co nejméně propustné struktury, přičemţ 

chemické vlastnosti nemusejí být ovlivněny.
63,64

 

Stabilizace je pak chemické vázání polotuhých organických škodlivých látek 

v kontaminovaném materiálu do stabilní a málo rozpustné formy, načeţ zde naopak 

nemusí být ovlivněny fyzikální vlastnosti. Tato metoda kontaminanty neodstraňuje, pouze 

je zafixuje a tím zabrání jejich dalšímu šíření. Jejím principem je převést nebezpečné 

odpady do fyzikálně a chemicky stabilní formy, přičemţ dojde ke zlepšení 

manipulovatelnosti s odpadem a k zamezení úniku škodlivých látek do prostředí. Odpady, 

které byly původně polotuhé, ať uţ organického či anorganického původu, jsou většinou 

převedeny do formy pevných bloků s dobrou mechanickou únosností, které se pak dají 

ukládat na skládky. Při pouţití této technologie je nutné brát zřetel na chemickou povahu 

odpadu, ale zároveň i na chemickou povahu matrice, ve které je odpad zapracován.
63,64
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Při solidifikačních/stabilizačních (S/S) technologiích se vyuţívají organická ale také 

anorganická pojiva, popřípadě jejich kombinace. Přičemţ anorganická pojiva se dělí na 

hydraulická a nehydraulická. Jejich výhoda spočívá v aplikovatelnosti na různé druhy odpadů, 

v jednoduchosti pouţité technologie a především v nízké ceně materiálu. K nevýhodám patří 

poměrně vysoký obsah různých nečistot a také celkový nárůst objemu odpadu. 

Mezi hydraulická pojiva, která po smíchání s vodou samovolně tuhnou na vzduchu 

i ve vodě, patří např. látky na bázi cementu (portlandské cementy, popílky). Nejčastěji 

pouţívanými nehydraulickými pojivy tuhnoucími na vzduchu jsou bílé vápno, vápenný 

hydrát, sádra nebo energosádrovec. Organická pojiva se uplatňují při solidifikaci 

organických odpadů, které nelze zneškodnit termicky. Jsou jimi například různé 

polymery, epoxidové pryskyřice a bitumenové ţivce. Výhodou pouţití těchto pojiv je 

především jejich vysoká hydraulická stabilita připraveného solidifikátu nebo jeho 

odolnost vůči biodegradaci.
63,64

 

Ke zlepšení vlastností solidifikátů se k anorganickým pojivům ještě přidávají také různá 

aditiva. Ta přispívají k fyzikálněchemickým interakcím v pevné fázi a výsledkem je vznik 

stabilního celku odolnějšího vůči vlivům ţivotního prostředí. Pouţívají se například popílek 

vznikající ve velkých objemech jako nebezpečný odpad při spalování hnědého uhlí 

v elektrárnách, aktivní uhlí, rozpustné křemičitany aj. Opět lze přistoupit k solidifikaci 

metodou in situ nebo ex situ.
63,64

 

4.4.1 Metoda solidifikace/stabilizace in situ 

Provádí se přidáním reakčních činidel přímo na kontaminovaném místě, aniţ by se 

musel vytěţit kontaminovaný materiál. Při solidifikaci/stabilizaci (S/S) se podle 

konzistence a mechanické pevnosti materiálu pouţívají dva postupy: 

1. Postup pro kontaminované zeminy 

Pokud je podloţí dostatečně pevné postupuje zařízení pro S/S přímo po sanované 

zemině a postupně ji promíchává s pojivy. Podle parametrů sanované zeminy (hloubka 

dosahu, velikost mísícího záběru, charakter aplikovaných pojiv), můţe mít zařízení různé 

tvary mísících nástrojů.
43,63

 Na Obrázku č. 18 je znázorněna souprava se čtyřmi 

překrývajícími se spirálovými vrtáky, která se při této technologii pouţívá.
 



Brzáková Vladimíra: Uhlovodíky C10 - C40 v ţivotním prostředí 

2011  36 

 

Obrázek č. 18: Souprava se čtyřmi překrývajícími se spirálovými vrtáky
43 

Na Obrázku č. 19 je pak znázorněno schéma pro stabilizaci a solidifikaci in situ 

kontaminovaných zemin.
 

 

Obrázek č. 19: Schéma S/S pro kontaminovanou zeminu
43 

2. Postup pro kalové laguny (kašovité aţ tekuté kaly) 

Na výloţník hydraulického nosiče se umístí úpravné zařízení, které aplikuje 

a rovnoměrně promíchává pojivo s kaly. Vlastní sanace pak probíhá po pásových záběrech 

od hrany směrem dovnitř laguny. Při solidifikaci záběrů, tak vzniká další pracovní plocha 

pro sanační zařízení.
43,63

 Zařízení pouţitelné pro stabilizaci a solidifikaci je na Obrázku č. 20.
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Obrázek č. 20: Zařízení pro stabilizaci a solidifikaci
43 

Na Obrázku č. 21 je znázorněno schéma pro stabilizaci a solidifikaci in situ kalových 

lagun.
 

 

Obrázek č. 21: Schéma S/S pro kalovou lagunu
43 

Nevýhodou metod S/S in situ je omezená maximální hloubka dosahu sanace a to na 

15 - 18 m a výrazné zvýšení objemu kontaminovaného materiálu, v porovnání s původním 

stavem (někdy aţ dvojnásobně). Jinak jsou ale tyto metody relativně rychlé. Průměrná 

doba čištění je závislá na chemických reakcích a době tuhnutí pojiv. Trvá od několika dnů 

aţ po několik týdnů.
43,63 
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4.4.2 Metoda solidifikace/stabilizace ex situ 

Tato metoda spočívá v první řadě v odstranění primárního zdroje kontaminace 

(např. podzemní nádrţe na pohonné hmoty) a v druhé řadě sekundárního zdroje 

(kontaminovaná zemina). Likvidace kontaminace spočívá v odtěţení znečištěné zeminy 

a jejím transportem na zabezpečené dekontaminační zařízení, kde je tato zemina 

zlikvidována v souladu se schválenými technologickými postupy (např. chemická 

oxidace/redukce, praní zemin aj.).
63 

Výhodou technologií ex situ oproti in situ je, ţe hladina podzemní vody nijak 

neomezuje pouţití technologie, dají se zachycovat průsaky, lépe se kontrolují během 

procesu sanace a při odtěţení zeminy se vytvářejí nové migrační cesty pro odsávání 

vzduchu ze systému.
63
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5 ZÁVĚR 

Bakalářskou práci jsem vypracovala jako teoretickou rešerši problematiky 

uhlovodíků C10 – C40 v ţivotním prostředí. Moje práce obsahuje charakteristiku ropných 

uhlovodíků, fyzikální a chemické vlastnosti a toxické účinky na člověka a zvířata. Zabývá 

se jejich zdroji, podrobněji je popisována ropa jako hlavní zdroj kontaminace ţivotního 

prostředí. Popsána je také činnost, při které dochází ke kontaminaci ţivotního prostředí 

těmito látkami, např. při špatné nebo neodborné manipulaci s ropnými produkty a zaměřuje 

se jednotlivě na půdu, vodní prostředí a atmosféru. Přičemţ kontaminace vody a půdy je 

nejčastějším problémem.  

Zabývám se zde rovněţ metodami jejich zjišťování v půdách a ve vodách, jakoţ 

i způsoby jejich odstranění z jednotlivých sloţek ţivotního prostředí. Pro kaţdou sloţku 

ţivotního prostředí existuje celá řada sanačních metod. Já jsem zde popsala jen čtyři 

z nejvíce pouţívaných metod v České republice, kterými jsou sanační čerpání, 

bioremediace, venting a solidifikace/stabilizace. Kaţdá z těchto metod má samozřejmě svá 

pro a proti a neustále se pracuje na jejich zdokonalování. Jen stručně zde popisuji 

legislativu související s uhlovodíky C10 aţ C40 včetně norem, kterými se přešlo ze 

stanovení NEL a EL na C10 – C40. 

Podrobněji bych se znečištění ţivotního prostředí ropnými uhlovodíky a metodou 

plynové chromatografie ráda věnovala v následující diplomové práci. 
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