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Summary 

The work deals with monitoring of river bed sediments in the Elbe region. The 

monitoring area and geochemical characteristic have been approached in the first step. 

Secondly, the contamination of sediments by heavy metals has been mentioned and 

technologies for their decontamination have been described. Furthermore, possibilities of 

sediment using and practical implementation of the geotechnical analysis for increasing 

their utilization, especially in construction, have been introduced. 

Keywords: Monitoring, sediment, the river Elbe, heavy metals, contamination, 

decontamination 

 

 

Anotace 

Práce se zabývá monitoringem sedimentů v korytě řeky Labe oblasti Ústeckého 

kraje. V prvním kroku byla přiblíţena sledovaná oblast a její geochemická charakteristika. 

V druhém kroku byla zmíněna kontaminace sedimentů těţkými kovy a byly popsány 

technologie na jejich dekontaminaci. Dále byly přiblíţeny moţnosti vyuţití sedimentů a 

praktické provedení geotechnického rozboru pro zvýšení jejich uplatnění, především ve 

stavebnictví. 

Klíčová slova: Monitoring, sediment, řeka Labe, těţké kovy, kontaminace, dekontaminace 
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Seznam pouţitých zkratek 

MŢP ČR - Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

SRN   - Spolková republika Německo 

CHKO ČS - Chráněná krajinná oblast České středohoří 

EU   - Evropská unie 

Mze  - Ministerstvo zemědělství 

ČSÚ  - Český statistický úřad 

OECD  - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (překlad z angličtiny) 

ZPF  - Zemědělský půdní fond 

H13 - Nebezpečná vlastnost - schopnost uvolňovat nebezpečné látky  

  do prostředí při nebo po jeho odstranění 

ČSN EN - Česká státní norma Evropská norma 

ISO/IEC - Tato norma je českou verzí mezinárodní normy 

ArcGIS - Počítačová aplikace pro snadnou webovou konfiguraci 

PCB  - Polychlorované bifenyly 

PAU  - Polycyklické aromatické uhlovodíky 

NEL  - Ropné produkty 

ClU  - Chlorované uhlovodíky 

IRZ  - Integrovaný registr znečišťovatelů 

MKOL  - Mezinárodní komise ochrany Labe 

ZVHS  - Zemědělská vodohospodářská správa  

ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

US EPA - Agentura pro ochranu ţivotního prostředí (překlad z angličtiny) 

HPLC  - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (překlad z angličtiny) 

TK  - Těţké kovy 

VD  - Vodní dílo 

Bpv  - Balt po vyrovnání 
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1. Úvod 

Téma této diplomové práce jsem si vybral s ohledem na svůj studovaný obor 

Zpracování a zneškodňování odpadů, Hornicko-geologické fakulty, Technické univerzity 

Ostrava.  

Jiţ na počátku 20. století byly sedimenty legislativou řazeny s ohledem na 

zrnitostní sloţení spíše mezi jakostní zeminy neţ odpady nebo materiály bez dalšího 

vyuţití. U většiny sedimentů lze pomocí testování prokázat způsobilost k dalšímu pouţití a 

tím rozšířit moţnosti vyuţití. 

Pokud není sediment znečištěn do té míry, aby nebylo moţné jeho vyuţití, lze jej 

podle MŢP ČR vyjmout z dikce zákona o odpadech. Pokud je znečištěn tak, ţe není moţné 

jeho vyuţití, nebo je zařazen původcem do dikce zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v 

platném znění, je odpadem podle sdělení MŢP ČR pod katalogovými čísly 17 05 03 – 

zemina nebo kameny obsahující nebezpečné látky, nebo 17 05 04 zemina neuvedená pod 

17 05 03 – viz sdělení MŢP o řazení odpadů[1]. 

Současné změny zákona o odpadech se týkají § 2 (Působnost zákona). Novela 

vyjímá vytěţené zeminy a hlušiny, včetně sedimentů z vodních nádrţí a koryt vodních toků 

v reţimu zákona o odpadech. Je to moţné za určitých podmínek: tyto materiály musejí 

vyhovovat limitům znečištění stanoveným v příloze č. 9 zákona o odpadech (limity pro 

vyuţití k zaváţení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu nebo k limitům, které 

jsou stanoveny pro vyuţití sedimentů z rybníku, vodních nádrţí a vodních toku 

pouţívaných na zemědělském půdním fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu[2]. 

V novele se ruší § 2, odstavce 3, podle kterého mělo Ministerstvo ţivotního 

prostředí a Ministerstvo zemědělství vytvořit zvláštní vyhlášku, která by stanovovala 

podrobnosti nakládání a limitní hodnoty škodlivin ve vytěţených zeminách, hlušinách a 

sedimentech[2]. 

Laboratorní zkoušky pro vyhodnocení splnění stanovených limitů přílohy č. 9, 

zákona o odpadech se provádějí dle norem uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 294/2005 

Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a 
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změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů, a v příloze č. 6 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách vyuţití upravených kalů 

na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb. 

Pokud zeminy, hlušiny nebo sedimenty nesplňují tyto limity, jsou zařazeny mezi 

odpady. Dle zákona o odpadech musí být s tímto materiálem podle toho také nakládáno a 

likvidace musí být řízeným způsobem. Uloţení pouze na schválených skládkách nebo 

místech, povolených příslušným úřadem a předávat pouze oprávněným osobám.     

Vzhledem ke skutečnostem nutnosti častého odtěţování říčních sedimentů 

z důvodu čištění dna koryta a udrţování plavební dráhy je moţnost následného vyuţití 

velmi přínosné. Vytěţené sedimenty dosahují velkých objemu a moţnost nakládání s tímto 

materiálem pouze jako s odpadem by logicky způsobovalo problémy.      

   Při rozhodování následného vyuţití vytěţeného materiálu z koryta řeky, bude 

bezpochyby také zvaţováno ekonomické hledisko výhodnosti, zda bude materiál odvezen 

na skládku či bude pouţit pro jiné účely jako například zásypový materiál ve stavebnictví.  

V případě rozhodnutí následného vyuţití vytěţených sedimentu ve stavebnictví, 

bude nutné provést několik úkonů pro zjištění vhodnosti pouţití. Geochemické zkoušky 

pro vyloučení případné kontaminace a geotechnické zkoušky pro zjištění vhodnosti 

materiálu příkladně na jiţ zmiňované stavební zásypy.  

Na základě laboratorních výsledku prokazujících vhodnost pouţití můţe dále vzejít 

poţadavek na drcení a přetřídění k dosaţení poţadované frakce z předem stanového účelu 

pouţití.  

Z mého pohledu je vhodnější hledat především moţnosti dalšího zpracování 

vytěţeného materiálu a nezatěţovat zbytečně uţ tak přeplněné skládky. Především ve 

stavebnictví je řada moţností účelového zpracování. 

Cílem této diplomové práce je přiblíţit problematiku říčních sedimentů a poukázat 

na moţnosti dalšího vyuţití. 

2. Charakteristika oblasti 

Řeka Labe je mezinárodní vodní cestou. Po Rýnu a Dunaji je nejdelší řekou ve 

střední Evropě o rozloze povodí 144 055 km
2
 z toho v České republice 51 391,5 km

2
.   
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Pramení v nadmořské výšce 1384 m v Krkonoších na Labské louce (viz obrázek níţe) a 

Českou republiku opouští v nadmořské výšce 115 m u Hřenska. Dále protéká Spolkovou 

republikou Německo kde ústí u Cuxhavenu-Kugelbake do Severního moře. Celková délka 

řeky je od pramene po ústí 1154 km. V České republice je řeka ve správě Povodí Labe a 

její délka zde měří 370,2 km. Z vodopisného hlediska ji lze na našem území rozdělit na tři 

hlavní úseky: 

 Horní Labe – od pramene po soutok s Úpou v Jaroměři 

 Střední Labe – od soutoku s Úpou v Jaroměři po soutok s Vltavou u 

Mělníka 

 Dolní Labe – od soutoku s Vltavou u Mělníka po stání hranici se SRN u 

Hřenska. 

 

Obrázek 1 – Pramen řeky Labe na Labské louce [29] 

Řeka v úseku dolního Labe od Mělníka protéká rovinatou polabskou krajinou aţ 

k Lovosicím, kde vstupuje Českou branou do úzkého a hlubokého údolí skrze České 

středohoří a Českosaským Švýcarskem aţ do německých níţin. Úsek Dolního Labe je 

řazen do kategorie klasifikace vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu. 

Dolní Labe o délce 110,6 km je v části mezi Mělníkem a Lovosicemi regulováno pěti 

nízkými pohyblivými jezy doplněnými plavebními komorami. V Ústí nad Labem 

zabezpečuje splavnost Labe od Lovosic vysoké zdymadlo Střekov a odsud do SRN je 

splavnost závislá především na vodním stavu.   

2.1 Geologie 

Trasu dolního Labe od soutoku s Vltavou v Mělníku po státní hranici u Hřenska lze 

z geologického hlediska rozdělit na tři úseky.  
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Od soutoku s Vltavou po Bránu Čech (Porta Bohemica) u obce Velké Ţernoseky 

Labe proudí nejprve Mělnickou kotlinou a přes Roudnickou bránu vtéká do Lovosické 

kotliny. Přestoţe Labe protéká širokým otevřeným údolím, nedošlo v tomto úseku 

k typickému meandrovitému vývoji řečiště, jako u středního Labe. Způsobily to hojně se 

vyskytující roztroušené a obnaţené útvary, především z tvrdých vyvřelin a přeměněných 

hornin. Severozápadní směr toku, který zhruba řeka sleduje od Čelákovic (střední Labe), je 

přerušen pouze třemi výraznými meandry. Jimi jsou dva protisměrné oblouky – štětský a 

roudnický, jejichţ vývoj podmínil v geologické minulosti opukový vrch Sovice (287 m 

n.m.) u dnešní obce Brzánky a velký meandr u Lovosic, který obtáčí neovulkanický vrh 

Radobýl (399 m n.m.). Labe v tomto úseku dlouhém zhruba 55 km bylo před úpravou 

velice mělké s průměrnou šířkou 250 – 450 m s velkým mnoţstvím ostrovů různé 

velikosti. K největším patřily Ţalhostický ostrov (1160 x 320 m), u Českých Kopist (1100 

x 100 m), u Vliněvsi (1100 x 130 m), Galoš v Lovosicích (960 x 320 m), u Hněvic (870 x 

120 m) nebo Velký roudnický (820 x 120 m) [6]. 

Pod Velkými Ţernoseky Labe vstupuje Branou Čech (Porta Bohemica) do Českého 

středohoří, kterým protéká do Ústeckého středohoří. Obě pohoří jsou mladotřetihorního 

vulkanického původu. Koryto řeky je zde zahloubeno místy 300 aţ 500 m pod úroveň 

okolních plošin a kopců. Tento úsek je přibliţně 40 km dlouhý a končí u Boletic nad 

Labem. Koryto v tomto úseku dosahovalo před úpravou průměrné šířky přibliţně od 120 

do 150 m. Tvrdá skála mnohde ve dně tvořila vysoké skalní prahy, v korytě bylo mnoţství 

štěrkových náplavů a balvanů různé velikosti zanesených sem přítoky – potoky s velkým 

spádem stékající po úbočích okolních kopců. Nejuţší a pro plavbu nejnebezpečnější byla 

ještě v 19. století označována sebuzínská úţina, ovšem nejobávanější, nejen v tomto úseku 

ale i na celém dolním Labi, byly Střekovské proudy. Něco málo přes 2 km dlouhý úsek 

koryta začínal nad Vaňovem a končil přibliţně 400 m pod dnešním zdymadlem Střekov. 

V tomto úseku plném skalních prahů, mnoţství balvanů a proměnlivého spádu hladiny 

byly dva obzvlášť nebezpečné úseky. První byl přibliţně dlouhý 210 m se sklonem 

nivelety dna 2,32 ‰ a druhý 410 m dlouhý se sklonem nivelety dna 2,2 ‰ [6]. 

Od Boletic po státní hranici u Hřenska protéká Labe Děčínskou kotlinou a 

Děčínskou vrchovinou, tzv. Děčínskou bránou vyerodovanou předchůdcem dnešní řeky 

Bíliny v usazeninách křídového moře. Řeka zde proudí v hluboce zaříznutém kaňonovitém 

korytě vyhloubeném v kvádrových pískovcích svrchní křídy s průniky neovulkanických 
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hornin. Koryto v tomto úseku dosahovalo před úpravou průměrné šířky kolem 120 m. Ze 

břehů do řečiště zasahovaly jazyky štěrkových a balvanitých náplavů, na řadě míst 

dokonce celé skalní útvary. Mezi nejnebezpečnější místa pro plavbu v 19. století patřila 

děčínská úţina pod bývalým řetězovým mostem, úţina pod přívozem v Horním Ţlebu, 

úţina ve Středním Ţlebu a úsek od sochy patrona plavců sv. Vojtěcha do Dolního Ţlebu, 

kde byla řada proslulých mlýnských kamenů, u kterých ztroskotala řada vorů a lodí. 

Původně však úţin, mělčin, balvanů a skalních výchozů a vůbec nebezpečných míst bylo 

mnohem více. Ty však byly postupně do 19. století odstraněny. Nebezpečí pro plavidla 

číhalo také při ústí velkých přítoků – Vltavy, Ohře, Modly a Ploučnice, které vytvářely 

široké delty a náplavy tvořily rozsáhlé mělčiny [6].       

Geologický vývoj v oblasti Českého středohoří je velmi sloţitý. Spolu 

s hnědouhelnými pánvemi a Doupovskými horami vznikalo na styku dvou regionálně 

významných geologicky odlišných jednotek Českého masivu (1. krušnohorsko-durynská 

oblast a 2. tepelsko-barradienská oblast). Jde o třetihorní vulkanické pohoří, jehoţ 

předchůdce zde existoval pochopitelně mnohem dříve [5].  

Za jednu z nejvýznamnějších etap geologického vývoje Českého středohoří je 

povaţováno období svrchní křídy. Vznikl zde několik stovek aţ tisíc metrů mocný pokryv 

usazenin, tvořící podklad třetihorního vulkanosedimentárního komplexu. V období před 97 

– 85 miliony lety existovalo v prostoru Českého masivu mělké moře. K záplavě došlo po 

výrazném celosvětovém zdvihu mořské hladiny v cenormanu (nejstarší stupeň svrchní 

křídy). V turonu coniacu (další, mladší stupně svrchní křídy) bylo uloţeno 400 – 900 m 

sedimentů, které jsou tvořeny v jihozápadní části Středohoří vápnitými jílovci, slínovci 

(opukami) a jílovitými vápenci (těţeny dnes jiţ mimo CHKO ČS – u Úplav -  jako 

cementárenské suroviny). V severovýchodní části území se pak jedná převáţně o pískovce, 

neboť zároveň docházelo k poklesům mořského dna (nejvíce na severovýchodě oblasti) a 

do deprese směřoval přísun písčitého materiálu z luţického ostrova, kde vznikal 

zvětráváním ţul. Zpevněné pískovce byly dříve hojně těţeny na stavební kámen [5].   

2.2 Hydrologické poměry 

Řeka Labe je páteřním tokem české říční sítě. Jeho hydrologické povodí zahrnuje 

97,7 % plochy Čech, které tato řeka svým sloţitým geomorfologickým vývojem významně 

ovlivnila, a to jak po stránce charakteru struktury, tak i reţimu. 
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České středohoří patří z hlediska hustoty vodních toků k typu krajiny 

s podprůměrně vyvinutou sítí vodotečí. Jejich hustota se pohybuje převáţně v hranicích 0,2 

– 0,6 km.km
-2 

, přičemţ průměr ČR je 0,8 km.km
-2

.  

Specifické odtoky na severovýchodě převyšují 10 l.s
-1

.km
-2

, zatímco na západě 

klesají na 1,9 l.s
-1

.km
-2

. Tyto základní ukazatele jsou v přímé souvislosti se základními 

přírodními podmínkami – geologickou stavbou a konfigurací terénu, mnoţstvím sráţek a 

jejich rozloţením, teplotami i hustotou a sloţením vegetačního krytu. Řeka Labe je osou 

vodních toků sledované oblasti.   

2.3 Zdroje kontaminace 

Zdroje znečištění povrchových a podzemních vod zároveň způsobují kontaminaci 

říčních sedimentů. Z všeobecného pohledu je lze rozdělit do tří základních skupin. 

Bodové znečištění: 

Bodové zdroje znečištění především ovlivňují jakost povrchových vod. Do této 

skupiny řadíme převáţně města a obce, průmyslové závody a objekty zaměřeny na výrobu. 

Úroveň ochrany vod před znečištěním se nejčastěji hodnotí podle vývoje produkovaného a 

vypouštěného znečištění [3]. 

Produkovaným znečištěním je myšleno mnoţství znečištění obsaţené 

v produkovaných znečištěných odpadních vodách. V souvislosti s poţadavky EU a OECD 

se v ČR, věnuje v posledních letech zvýšená pozornost sběru údajů a analýze vývoje 

tohoto znečištění. Zajišťuje se především rozšířený soubor vykázaných dat od většího 

počtu subjektů v rámci tzv. vodohospodářské bilance, v souladu s poţadavky stanovenými 

vyhláškou č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajů pro 

vodní bilanci [3]. 

Plošné znečištění: 

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje rovněţ plošné 

znečištění. V tomto případě se jedná zejména o znečištění ze zemědělského hospodaření, 

atmosférické depozice a erozní splachy z terénu. Význam plošného znečištění s poklesem 

znečištění z bodových zdrojů roste. Jeho podíl je podstatný zvláště u dusičnanů, pesticidů a 

acidifikace, méně u fosforu. Tento podíl je odlišný v různých částech České republiky 
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v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění odpadních vod, intenzitě a způsobu 

zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice [3]. 

Mezi hlavní opatření ke sníţení plošného znečištění vod ze zemědělských zdrojů 

patří NV č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o pouţívání a skladování 

hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto 

oblastech, ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto nařízení jsou vymezeny tzv. 

zranitelné oblasti a vyhlášen akční program [3]. 

Akční program je soubor opatření ve zranitelných oblastech, který má za cíl sníţit 

znečištění vody způsobené dusičnany a předcházet dalšímu znečištění. 

Monitoring akčního programu zahrnuje: 

 ověřovací průzkum plnění poţadavku akčního programu v zemědělských 

podnicích ve zranitelných oblastech 

 hodnocení terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných 

oblastech 

 sledování vlivu zemědělského hospodaření podle akčního programu na 

jakost vod 

 hodnocení vývoje obsahu půdního dusíku z hlediska pěstovaných plodin a 

pouţívané agrotechniky, včetně modelování pohybu dusíku v půdě a vodě 

pro následující období 

 hodnocení půdně-klimatických podmínek a vlivu zemědělského 

hospodaření na jakost vod ve sledovaných měrných profilech jakosti 

povrchových vod v 360 dílčích povodí ČR 

 sledování vývoje způsobu hospodaření ve zranitelných oblastech na základě 

dat Mze, ČSÚ, evidence půdy dle uţivatelských vztahů a Evidence 

hospodářských zvířat [3].  

Havarijní znečištění: 

Jakost podzemních a povrchových vod negativně ovlivňuje také havarijní 

znečištění. 

Do této skupiny lze zařadit ekologickou havárii, ať uţ se bude jednat o havárii 

přímo na vodním toku (např. havárie lodi, při které dochází k úniku ropných látek a 
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motorových náplní) nebo v jeho bezprostřední blízkosti z okolních továren, z dopravních 

tras a jiných moţných zdrojů. 

Za havarijní znečištění se dá také povaţovat povodeň nebo záplava, při které 

dochází ke splavení neţádoucích látek z okolí (čerpací stanice, komunikace, atd.).  

2.3.1 Potenciální významné zdroje znečištění sledované oblasti 

Seznam průmyslových a bodových zdrojů znečištění dotčených záplavou Labe, 

seznam velkých průmyslových areálů v záplavových územích přítoků Labe připadajících 

v úvahu pro kontaminaci.  

V rámci Ústeckého kraje v záplavovém území Labe je celkem 25 potenciálních 

významných zdrojů šíření chemického znečištění. Objekty lze rozdělit na:  

 průmyslové závody (3 objekty) 

 čerpací stanice pohonných hmot pro silniční dopravu (13 objektů) 

 tankovací stanice pohonných hmot pro lodní dopravu (2 objekty) 

 čistírny odpadních vod (7 objektů, z toho 2 v rámci průmyslových závodů) 

Tabulka č. 1 – Seznam potencionální zdrojů znečišťovatelů Labe v Ústeckém kraji 

Objekt Lokalita Druh zdroje 

tankovací stanice Rock Oil 

servis s.r.o. 

Hněvice bodový 

Norsko Skog Štětí a.s. 

Mondi Packaging a.s. 

Štětí plošné 

ČOV Štětí Štětí bodový 

ČOV Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem bodový 

čerpací stanice Ekomont Litoměřice - Ţeletice bodový 

čerpací stanice Benzina a.s. Litoměřice - Ţeletice bodový 

čerpací stanice ÖMV Litoměřice - Ţeletice bodový 

ČOV Litoměřice Litoměřice bodový 

Lovochemie a.s. 

Glanstoff Bohemia s.r.o. 

Lovosice plošný 

ČOV Lovochemie a.s. Lovosice bodový 

čerpací stanice Benzina a.s. Lovosice bodový 

čerpací stanice Pap Oil Dolní zálezly bodový 

čerpací stanice ČS Hokal Ústí nad Labem bodový 
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čerpací stanice ÖMV Ústí nad Labem bodový 

čerpací stanice Conoco 

Phillips 

Ústí nad Labem bodový 

ČOV Setuza a.s. Ústí nad Labem bodový 

čerpací stanice Benzina a.s. Ústí nad Labem bodový 

ČOV Ústí nad Labem Ústí nad Labem - Neštemice bodový 

čerpací stanice Gaz Petrol Dobkovice bodový 

Chemotex a.s., Habrinol Děčín 

a.s. 

Boletice nad Labem plošný 

ČOV Děčín Boletice nad Labem bodový 

čerpací stanice Shell Děčín bodový 

čerpací stanice ÖMV Děčín bodový 

tankovací stanice ČSPL a.s. Děčín-Loubí bodový 

čerpací stanice Čepro a.s. Hřensko bodový 

3. Legislativa 

Hodnocení sedimentů se řídí: 

 vyhláškou č. 257/2009 Sb., O pouţívání sedimentů na zemědělské půdě – 

limitní hodnoty rizikových látek 

 zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech ve znění č. 9/2009 Sb., O hnojivech 

– limitní hodnoty škodlivin 

 vyhláškou č. 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich vyuţívání na povrch terénu tab. 4.1., 10.1., 2.1. 

 vyhláškou č. 382/2001 Sb., O podmínkách pouţití upravených kalů na 

zemědělské půdě – mezní hodnoty 

 vyhláškou č. 13/1994 Sb., O ochraně ZPF 

 kriterii znečištění zemin a podzemní vody (MP 1996) 

 vyhláškou č. 376/2001 Sb., O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů – 

tab. 6.2. limitní obsahy vlastnost H13  
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Sedimenty jsou podle zákona o hnojivech (9/2009 Sb.) – usazeniny na dně rybníků, 

vodních nádrţí a vodních toků vznikající převáţně usazováním erodovaných půdních 

částic. 

Poslední novela zákona o hnojivech byla v roce 2009, kdy vstoupila v platnost jako 

zákon č. 9/2009 Sb., který upravoval předchozí zákon č. 156/1998 Sb. 

Zároveň tím ale upravila 156/1198 Sb., 634/2004 Sb., 334/1992 Sb. (zákon o 

ochraně zemědělského půdního fondu – v současnosti by měl procházet novelizací). 

185/2001 Sb. 

Novela přinesla změny: 

- sedimenty z rybníků, vodních nádrží a vodních toků se mohou používat na orné 

půdě a trvalých travních porostech při jejich obnově 

K tomu, aby se mohlo takto s nimi nakládat je třeba souhlasu orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu (k tomu je třeba prokázat kvalitativní vlastnosti a další 

informace, jako je údaj o původu sedimentů, informace o způsobu vzorkování a 

technologickém zpracování sedimentu, údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty 

pouţity a potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy a také 

písemný souhlas vlastníka pozemků). 

- vyjímá vytěžené zeminy a hlušiny, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt 

vodních toků v režimu zákona o odpadech 

Je to moţné za těchto podmínek: tyto materiály musejí vyhovovat limitům 

znečištění stanovených v příloze č. 9 zákona o odpadech – limity pro vyuţití k zaváţení 

podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu nebo limitům, které jsou stanoveny pro 

vyuţití sedimentů z rybníků, vodních nádrţí a vodních toků pouţívaných na zemědělském 

půdním fondu podle zákona č. 334/1992 Sb. 

Novela zákona o hnojivech dává také další kompetence České inspekci ţivotního 

prostředí. Podle paragrafu 76 má inspekce kontrolovat osoby, které tyto materiály nějak 

vyuţívají, mají doklady o tom, ţe vyhovují daným limitům znečištění. Inspekce také můţe 

odebírat vzorky a kontrolovat skutečné koncentrace škodlivin. 
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Příloha č. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, viz tabulka níţe, je rozhodující 

pro další vyuţití zemin, hlušin i sedimentů, protoţe jsou v ní uvedeny limitní hodnoty 

koncentrací škodlivin, které jsou pro vyuţití sedimentů rozhodující. 

Tabulka č. 2 – Limitní hodnoty koncentrace škodlivin (Příloha č. 9 zákona o odpadech) 

Ukazatel Jednotka Limit Ukazatel Jednotka Limit 

Zn mg/kg sušiny 600 Ba mg/kg sušiny 600 

Ni mg/kg sušiny 80 Be mg/kg sušiny 5 

Pb mg/kg sušiny 100 AOX mg/kg sušiny 30 

As mg/kg sušiny 30 uhlovodíky 

C10-C40  

mg/kg sušiny 300 

Cu mg/kg sušiny 100 trichlorethylen µg/kg sušiny 50 

Hg mg/kg sušiny 0,8 tetrachlorethylen µg/kg sušiny 50 

Cd mg/kg sušiny 2,5 BTEX µg/kg sušiny 400 

V mg/kg sušiny 180 PAU µg/kg sušiny 6000 

Co mg/kg sušiny 30 PCB µg/kg sušiny 200 

Pozn.: Pokud jsou ve vytěţených zeminách a hlušinách, včetně sedimentů vyšší 

koncentrace určitých škodlivin vlivem jejich výskytu v přirozeném pozadí, pak se dané 

oblasti na tyto prokázané hodnoty zvyšují limitní hodnoty pro vyuţití.  

Pokud bude kvalita sedimentu vyhovovat poţadavkům uvedeným v příloze č. 9 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, bude s ním nakládáno jako se 

zeminou mimo dikci zákona o odpadech (sloţkové poţadavky nejsou dotčeny touto 

změnou) [13].  

Kaţdý sediment, který má být pouţit na zemědělskou půdu, musí být analyzován, 

přičemţ odběr a analýzu mohou provádět pouze akreditované laboratoře nebo jiná odborná 

pracoviště, která mají posouzený systém kvality podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005 pro stanovené ukazatele [14]. 

Odběry vzorků, zjišťování agrochemických vlastností a veškeré analýzy půdy, na 

kterou má být sediment pouţit, se provádí postupem stanoveným vyhláškou o 

agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních 

pozemků. Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd nesmí být starší šesti let 

[14]. 
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Nesmí zároveň dojít ke zhoršení fyzikálních, chemických anebo biologických 

vlastností půdy, na kterou jsou vytěţené sedimenty pouţity, a byla dodrţena maximální 

aplikační dávka sedimentu [14]. 

Ve zvláštních případech, kdy je vzhledem k specifickým místním podmínkám 

důvodné podezření z kontaminace sedimentu jinými rizikovými prvky, látkami nebo 

patogenními činiteli ve vyšších koncentracích, můţe orgán ochrany zemědělského půdního 

fondu uloţit zpracování ekotoxikologických testů [14]. 

Pokud poţadavky přílohy č. 9 splněny nejsou (příloha č. 9 umoţňuje i výjimky při 

případném zvýšeném pozadí, coţ musí být zohledněno), bude sediment odpadem. Poté jej 

však je stále moţné vyuţít dle obecných podmínek vyhlášky č. 294/2005 Sb., zákona č. 

185/2001 Sb., stavebního zákona a dalších předpisů ochrany ţivotního prostředí (příloha č. 

9 zákona o odpadech není rozsahem ani limity shodná s tabulkou č. 10.1 vyhlášky č. 

294/2005 Sb.) [13]. 

Je nutné podotknout, ţe i pokud není sediment do dikce zákona o odpadech 

zařazen, neznamená to volné nakládání s ním. Stavební zákon a další sloţkové zákony 

ochrany ţivotního prostředí platí všeobecně i pro ,,neodpady“ [13]. 

Podle zákona č. 185/201 Sb., o odpadech, je k převzetí odpadu do svého vlastnictví 

oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je 

provozovatelem zařízení k vyuţití nebo odstranění (§13, odst. 3). Tím by měla být 

znemoţněna činnost spekulantům a překupníkům. S odpady lze nakládat pouze 

v zařízeních, která jsou k tomu určena (§12, odst. 2), původce odpadu je povinen zajistit 

přednostní vyuţití odpadů (§16, odst. c), a pokud je sám nemůţe vyuţít nebo odstranit, 

musí je převést pouze do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí [15].  

Pokud je tedy sediment taxativně zařazen mezi odpady, musí být místo, kde je 

aplikován, definováno v legislativě. Tento pozemek se musí stát „zařízením k vyuţívání 

odpadů“ se vším, co tento paradox přináší (schválení provozu krajským úřadem, schválení 

provozního řádu a popsaná způsob monitoringu). Čištění vodních nádrţí je častým 

objektem k získání podpor a grantů [15]. 

Dalším problémem je, ţe sediment jako odpad nelze zařadit podle platného 

Katalogu odpadů pod katalogová čísla: 170503, 170504 a 200202. Všechna mají v názvu 

slova zemina a kamení. Sediment jako materiál vytěţený ze dna toků a nádrţí je 
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výsledkem přírodních procesů v povodí, které trvají do pradávna a utváří morfologii 

zemského povrchu. Tento sediment nelze označit jako zeminu [15]. 

  4. Geochemická charakteristika sedimentů z řeky Labe 

Sediment z vodního toku či vodní nádrţe (rybníku) vzniká prostou sedimentací 

(usazováním) erodovaných pevných částic, které jsou přirozeně unášeny vodou. Při 

poklesu rychlosti proudění, a to jak rozšířením profilu, poklesem spádu toku nebo 

zvětšením hloubky vodoteče, dochází k přirozené sedimentaci unášených částic. Vzniklý 

materiál můţe mít povahu štěrkopísků a písků v proudných úsecích toků, nebo aţ 

jílovitohlinitých či jílovitých substrátů v rybnících. Jde o přirozený děj, který je urychlován 

antropogenními zásahy do krajiny. Surový sediment vykazuje značný podíl zvodnění aţ do 

80 %, můţe obsahovat různé látky a cizorodé předměty v závislosti na struktuře 

zemědělské a průmyslové výroby v povodí [9]. 

Důvodem kumulace sedimentů a zanášení dna jsou nadále přetrvávající splachy 

zemědělské půdy z okolí rybníků, vodních děl a toků. Nevhodné hospodaření v povodí 

způsobuje nadměrnou erozi, pronikání a usazování rizikových prvků a látek v rybnících a 

tocích. V České republice vykazuje třetina rybníků nadměrné zatíţení sedimenty. 

Sedimenty jsou ve velkých objemech do rybníků transportovány podle charakteru a stavu 

říční sítě a hospodářské činnosti v povodí a způsobují velmi rychlé zanášení méně 

proudných úseků a povrchových vod [9].    

4.1 Sloţení říčních sedimentů 

Pro zjištění hlavních akumulačních komponent toxických prvků a pro určení 

mechanizmů jejich diagenetické transformace je nutná znalost minerálního sloţení říčních 

sedimentů. Sedimenty Labe a hmota částic v suspenzi sestávají z jílových minerálů 

(kaolinitu, tektitu, ilitu, vermikulitu), karbonátů, křemene, ţivce a amorfní anorganické a 

organické hmoty, které integrují s látkami rozpuštěnými v říční vodě [7]. 

Pro sorpci toxických kovů v labských říčních sedimentech mají prioritní význam 

metastabilní oxidy a hydratované oxidy ţeleza a manganu, neboť jsou schopny vázat 

značné mnoţství toxických prvků. O málo niţší adsorpční kapacitu má organická hmota. 

V labských sedimentech je z 90 % sloţena z makromolekul, jako jsou proteiny a peptidy, 
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polysacharidy, fulvosloučeniny a huminové látky. Zbývajících 10 % organické hmoty jsou 

dobře definované molekuly (např. volné aminokyseliny a cukry), které však pro vazbu 

toxických prvků nejsou významné vzhledem k jejich nízké reaktivitě omezující tvorbu 

organokovových komplexů. Pro transport toxických prvků vázaných na organickou hmotu 

je důleţité, ţe huminové látky jsou rozpustné pouze v alkalickém prostředí intersticiálních 

roztoků, kdeţto fulvokyseliny jiţ v prostředí pH nad 2 [7].  

4.2 Původ říčního sedimentu 

Původ říčního sedimentu předurčuje jeho sloţení a mnohdy téţ koncentrací 

toxických prvků. Říční sediment u suspendované částice v říční vodě jsou alogenního, 

endogenního a autogenního původu: 

a) Alogenní složky vznikly mimo říční sediment a teprve transportem se dostaly do 

Labe. Převáţně se do řeky dostaly splachem z půd dešťovou vodou. Část hmoty sedimentu 

pochází téţ z okolních hornin, z komunálních a průmyslových odpadů [11]. 

Jsou to hlavně jílové minerály a ostatní silikáty, oxyhydroxidy a oxidy ţeleza a 

manganu. V přírodní organické hmotě jsou průměrně z 20 % zastoupeny polysacharidy, 

proteiny a lipidy. Větší její část je sloţena z pyogenní netěkavé organické hmoty a ze směsi 

této hmoty s akvagenními organickými látkami. Podle stupně kontaminace je téţ 

zastoupena rozpustná a nerozpustná organická hmota antropogenního původu [11]. 

b) Endogenní složky (neboli akvagenní) vznikají přímo v říční vodě. Lze je rozdělit 

na: 

1. anorganické sloţky, které vznikly chemickým sráţením. Je to hlavní 

mnoţství oxyhydroxidů ţeleza a manganu, karbonáty vápníku a hořčíku, 

v anoxidické části profilu sedimentu téţ sulfidy; 

2. anorganické sloţky, které byly součástí některých organismů a po jejich 

odumření se uvolnily do sedimentu (Si2, CaCO3); 

3. biogenní úlomky a látky vzniklé degradací mikroorganismů (akvagenní 

fulvokyseliny a huminové kyseliny, polysacharidy, úlomky buněčných 

stěn). 

c) Autigenní složky (neboli diagenetické) jsou sekundárního původu. Vznikly přímo 

v sedimentu po uloţení, ale ještě před jeho konsolidací. Jsou produktem vnitřní 
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reorganizace pevných i rozpuštěných chemogenních, biogenních a detritických sloţek. 

V sedimentu dochází k přeměně jiţ existujících komponent, k vylučování koloidů a mísení 

pevné minerální fáze s roztoky. Geochemici označují toto stadium chemických a 

fyzikálních přeměn během a po akumulaci sedimentu, ale ještě před jeho konsolidací, 

termínem ,,raná diageneze” [11]. 

Nedílnou součástí kaţdého říčního sedimentu jsou intersticiální roztoky 

(intergranuální roztoky) vyplňující póry mezi zrny. Při fyzikálních a fyzikálně chemických 

změnách v sedimentu jsou intersticiální roztoky převodními můstky při migraci toxických 

prvků z jedné sloţky do druhé. Proto v intersticiálním roztoku jsou koncentrace 

rozpuštěných sloţek 100 aţ 1000násobně vyšší neţ v říční vodě [11]. 

4.3 Prostředí říčních sedimentů 

Komponenty sedimentu, které prošly zvětráváním, erozními a transportními 

procesy jsou vystaveny oxidačnímu prostředí, jemuţ také odpovídá minerální parageneze. 

Usazením partikulární hmoty na dně řeky dochází k překrytí původního sedimentu, čili 

k jeho „pohřbení“. S rostoucí hloubkou pohřbení je stále více omezována výměna mezi 

vodou nad vrstvou sedimentu a roztokem v sedimentu. Bakteriemi zprostředkovaný 

rozklad organické hmoty vede k poklesu obsahu kyslíku, aţ nakonec dojde k jeho úplnému 

vyčerpání. Bakterie v této fázi ,,přepnou” na redukci sulfátů a vznikají sulfidy. Tím se 

vytváří anoxické redukční prostředí a reakční produkty jsou uvolňovány do intersticiálních 

roztoků, kde mohou dosáhnout vysokých koncentrací v důsledku omezené výměny 

s vodou nad sedimentem. V novém, anoxickém prostředí není většina minerálních sloţek 

stabilní a rozpouští se [11]. 

Intersticiální roztoky a partikulární hmota se mohou dostat na povrch sedimentu a 

do říční vody řadou procesů. Nejvýznamnější jsou fyzikální disturbance sedimentu a tok 

roztoků rozhraním sediment-voda. Fyzikální disturbance jsou způsobeny vlnami, proudy, 

biologickou aktivitou (bioturbance), výrony bublin plynů, inţenýrskými pracemi a lodním 

šroubem. K toku intersticiálních roztoků do říční vody ze sedimentu dochází difuzním 

prouděním v důsledku velkých koncentračních rozdílů a ţivotními procesy vodních 

organizmů [11]. 

Protoţe koncentrace rozpuštěných látek v intersticiálním roztoku labských 

sedimentů je vyšší v teplých letních měsících neţ v zimě a tudíţ i koncentrační gradient je 
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v tuto dobu nejstrmější, dochází výraznému uvolňování toxických kovů a ostatních sloţek 

ze sedimentu do říční vody právě během teplého období. Tomu téţ napomáhá zvýšená 

biologická aktivita [11]. 

4.4 Vazba toxických prvků  

Těţké kovy se mohou uvolnit do roztoku 1) iontovou výměnou, 2) desorpcí 

z organické hmoty nebo rozkladem karbonátů, 3) destrukcí redukovatelných složek, jako 

jsou oxidy ţeleza a manganu, 4) oxidací organické hmoty a sulfidů a 5) destrukcí struktury 

minerálů. 

V přírodním prostředí se prvky vázané velmi slabými fyzikálními vazbami na 

kationových výměnných centrech povrchu minerálů uvolní do říční vody po zvýšení 

koncentrace amonných, vápenatých, hořečnatých a jiných iontů schopných výměny 

v intersticiálním roztoku, které se do říční vody dostaly splachy z půd, z karbonátových 

hornin nebo emisí z ovzduší. V labských sedimentech je takto labilně vázáno v průměru 38 

% kadmia, 23 % mědi a zinku a pouze kolem 5 % arzenu, kobaltu, niklu a manganu [11]. 

Zvýšením acidity v říčním sedimentu, např. kyselými odpadními průmyslovými 

vodami, se uvolní do říční vody nejen prvky vázané na výměnných centrech minerálů, jak 

uvedeno výše, ale i prvky vázané v karbonátech a adsorbované na organické hmotě. 

Sumárně se za těchto podmínek uvolní do říční vody z labských sedimentů přes 80 % 

kadmia, 34 % olova, 56 % zinku, 20 % arzénu, 27 % kobaltu, 44 % mědi a 35 % manganu. 

Většina organických látek je za běţných podmínek nestabilní a jen v silně 

redukčním prostředí jsou stabilní [11].     

Prvky, které zůstaly v sedimentu po extrakci, jsou převáţně vázány ve struktuře 

minerálů. Pro biosféru nejsou rizikové, neboť se do říční vody uvolňují postupně po velmi 

dlouhou dobu. V labských sedimentech to je hlavně kobalt (35 %), chrom a nikl (přibliţně 

30 %) a ţelezo (přibliţně 40 %) [11]. 

V hlubších partiích říčního sedimentu s redukčním prostředím, označovaných jako 

anoxidická zóna, je však poměr obsahu toxických prvků vázaných na jednotlivé sloţky 

zcela odlišný neţ ve svrchní oxidační zóně. Protoţe zde převaţují redukční reakce, jsou 

mnohé toxické prvky vázány převáţně na organickou hmotu nebo tvoří sulfidy. Oxidací 

tohoto anoxidického sedimentu jiţ pouhou resusoenzací v říční vodě dochází k migraci 
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části mědi a olova z organické hmoty hlavně do hydratovaných oxidů ţeleza, kdeţto 

kadmium a zinek přešly do hydratovaných oxidů manganu. Je-li následně sediment 

vymrazen v zimním období, přejdou kadmium a zinek do hydratovaných oxidů ţeleza a do 

karbonátové fáze za současného poklesu jejich koncentrace v hydratovaných oxidech 

manganu [11].     

Vysušením sedimentu na vzduchu pří zvýšené teplotě, jak tomu bývá po uloţení 

vybagrovaného materiálu na skládce nebo po vyschnutí toku v horkém letním období, 

zvýší se koncentrace všech prvků ve snadno extrahovatelné formě (především na 

výměnných centrech minerálů, v adsorbované formě a v karbonátové fázi) na úkor jejich 

koncentrace v hydratovaných oxidech ţeleza a manganu. Tím se toxické prvky stávají 

velmi labilními a snadno se uvolňují do říční vody nebo se stávají dostupnými pro vodní 

organizmy [11].     

Část kovů v labských sedimentech je relativně nemobilní pro velmi dlouhou dobu. 

Nejrizikovější pro biosféru jsou však labilně vázané toxické prvky, které se mohou uvolnit 

do říční vody při iontové výměně, desorpcí nebo rozkladem karbonátů, redukcí nebo 

oxidací komponent, které jsou hlavními nositeli těchto polutantů [11]. 

4.5 Charakteristiky přirozeného dna 

Koryto se vytváří prací proudící vody a jeho tvar směřuje k rovnováţnému stavu 

mezi stabilitou zemin a hornin, tvořících jeho dno a břehy, a energií proudící vody, která je 

závislá především na podélném sklonu území a na hydrologických podmínkách povodí. 

Dno se tvoří buď na půdním či horninovém podkladu nebo zeminách vzniklých transportní 

činností vody, tj. aluviu vodního toku [28]. 

4.5.1 Morfologická členitost 

Z hlediska struktury a tvaru dna jsou rozhodující splaveniny nesené tokem. 

Splaveniny se v přirozených vodních tocích skládají z hornin a zemin různého 

rozměru zrna, nebo ze směsí různého granulometrického sloţení. Běţná hrubá klasifikace 

zrnitostního sloţení je následující: 

 0,063 – 4 mm  písek 

 4 mm – 64 mm štěrk 

 64 mm – 256 mm  valouny 
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 > 256 mm  balvany 

Tato klasifikace je upřesněna v ČSN 72 1001 Pojmenování a popis hornin 

v inţenýrské geologii a třídy zeminy do jednotlivých kategorií podle velikosti zrn. 

Tabulka č. 3 – Velikosti zrn řazených do jednotlivých kategorií [30] 

Název Rozměr zrna v mm 

BALVANY 

Velmi velké balvany 4 000 - 2 000 

Velké balvany 2 000 - 1 000 

Středně velké balvany 1 000 - 500 

Malé balvany 500 - 250 

VALOUNY 
Velké valouny 250 - 130 

Malé valouny 130 - 64 

ŠTĚRK 

Velmi hrubý štěrk 64 - 32 

Hrubý štěrk 32 - 16 

Středně hrubý štěrk 16 - 8 

Jemný štěrk 8 - 4 

PÍSEK 

Velmi hrubý písek 4 - 1 

Hrubý písek 1 - 0,5 

Středně hrubý písek 0,5 - 0,250 

Jemný písek 0,250 - 0,125 

Velmi jemný písek 0,125 - 0,062 

PRACH 

Hrubý prach 0,062 - 0,031 

Středně hrubý prach 0,031 - 0,016 

Jemný prach 0,016 - 0,008 

Velmi jemný prach 0,008 - 0,004 

JÍL 

Hrubý jíl 0,004 - 0,002 

Středně hrubý jíl 0,002 - 0,001 

Jemný jíl 0,001 - 0,0005 

Velmi jemný jíl 0,0005 - 0,00024 

V přirozených tocích probíhá hlavní pohyb splavenin za povodně, přičemţ se 

jednotlivá zrna pohybují po pruhu dna nebo při vyšších vodních stavech po celém dně. 

Pohyb splavenin lze rozdělit na různé fáze pohybu dnového materiálu: 
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 Pohyb jednotlivých zrn, zahrnující začátek pohybu a první fáze pohybu. 

Obvykle se nejdříve pohybují částice malých rozměrů, později (při 

působení větších sil) částice větší. To však není pravidlem a za určitých 

okolností můţe nastat pohyb větších zrn současně nebo i dříve neţ pohyb 

zrn menších. V této fázi se zrna pohybují převáţně koulením nebo 

smýkáním po dně [28]. 

 Všeobecný pohyb materiálů, kdy je v pohybu směs zrn všech rozměrů. 

K pohybu dochází současně ve všech místech, mnoţství pohybujícího se 

materiálu je v celé délce úseku v kaţdém okamţiku zhruba konstantní. Zrna 

menších rozměrů někdy přecházejí do pohybu ve skocích [28]. 

Ke konci povodně se ukládají nejprve zrna splavenin, zatímco drobnější zrna unáší 

voda dále. Také proto je po povodni část dna pokryta splaveninami většího průměru, neţ je 

průměrná velikost zrna splaveninového materiálu celého dna. Tak vznikne vrstva, která při 

nejbliţší povodni dobře odolává odplavení, zejména tehdy, kdyţ se zrna ve vrstvě uloţí 

šupinovitě. Usazená krycí vrstva (tzv. přirozená dnová dlaţba) zamezí někdy v průběhu 

povodně erozi dna a pohyb splavenin, pokud existuje, omezí se pouze na splaveniny, které 

jsou jemnější neţ materiál tvořící dno koryta [28]. 

4.5.2 Výmoly ve dně koryta 

Podélný a příčný průběh povrchu dna je ovlivňován především poruchami 

plynulosti proudění, příčnými proudy, turbulencí, přepadem vody a dalšími singularitami. 

Z hlediska tvorby tůní a výmolů je důleţitý zejména přepad vody, ke kterému 

v přirozeném korytě dochází vlivem nahodilých překáţek. Posouzení velikosti výmolu je 

potřebné jednak k určení účinku revitalizačního příčného objektu a k ověření stability 

tohoto objektu [28]. 

Výmoly a tůně ve dně koryta vznikají v tratích s vymývatelným dnem. Výmol, 

pokud výrazně neohrozí stabilitu břehů koryta, je kromě příznivých ekologických účinků 

téţ vhodným prostředkem pro utlumení vodní energie. Po vzniku výmolu se jeho hloubka 

ustálí vlivem vytřídění splaveninového materiálů tak, ţe ve dně výmolu zůstanou kameny 

větší velikosti (vytvoří se tzv. přírodní dlaţba z kamenů o velikosti zrna průměru vetší neţ 

90 % zrna celkové směsi splavenin v korytě pod stupněm) a pod výmolem se ve dně 

vytvoří akumulace drobnějšího materiálu [28]. 



Jan Zurek: Technologické moţnosti nakládání se sedimenty 

 

2012  20 

Při revitalizačních úpravách je snahou přiblíţit profily koryta přirozeným přírodním 

tokům. Jedná se především o vyřešení sklonu nivelety (rychlost vody, průtočná kapacita). 

Řeší se to odstupňováním buď stabilní nebo kompenzační sklon nebo na sklon odpovídajíc 

odolnosti koryta (opevnění nebo kombinace obou způsobů) [28]. 

Vloţením spádových objektů (prahů do max. přepadové výšky 0,3 m nebo stupňů 

do výšky nad 0,3 m) se sníţí sklon nivelety. Toto sníţení sklonu se projeví ţádoucím 

sníţením rychlosti proudění vody a její kinetické energie jen v případě, ţe budou vloţeny 

spádové objekty hydraulicky účinné. Bez sníţení energie vodního proudu na spádových 

objektech je zmenšení sklonu nivelety dna pouze geometrická úprava podélného profilu 

bez jakéhokoliv účinku. Energie vodního proudu je dána součtem hloubky vody y a 

rychlostní výšky c [28]: 

E = y + c 

c = (α . v
2
) : 2g 

α – Coriolisovo číslo, které pro daný případ je 1,05 aţ 1,10, pro velmi drsná koryta 

aţ 1,2 

v – střední průřezová rychlost /m.s
-1

/ 

g – gravitační konstanta /m.s
-1

/ 

Energie vodního proudu je při rovnoměrném proudění konstantní v celém úseku, 

sklon čáry energie je shodný se sklonem dna a odpovídá tomu určitá rychlost proudění 

vody a určitá velikost namáhání příčného profilu koryta. Tlumení kinetické energie 

vodního proudu by mělo být základní metodou ochrany upraveného koryta a mělo by mít 

přednost před opevňováním svahů a dna koryta. Tento princip tlumení energie vodního 

proudu je účinný při sedimentaci transportovaných splavenin a za určitých podmínek je i 

z ekologického hlediska vhodnější neţ podélné opevňování koryta [28]. 

5. Kontaminace sedimentů 

V současné době se objevuje řada environmentálně orientovaných studií, které si 

kladou za cíl popsat a zdokumentovat stav ţivotního prostředí. Vznikají rozsáhlé databáze 

obsahující velké mnoţství údajů o anorganických i organických látkách v horninovém 

prostředí, půdě a říčních sedimentech. Získat relevantní informaci o stavu našeho ţivotního 
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prostředí a vzájemné propojenosti jednotlivých jevů lze pouze s vyuţitím nástrojů pro 

komplexní zpracování naměřených dat. Jako vhodné se nabízí prostředí ArcGIS, kde je 

moţné naměřená data vizualizovat, podrobněji prostorově analyzovat, graficky zpracovat 

pro následnou interpretaci a předloţit tak uţivateli přehlednou formou obraz zachycující 

současný stav [4]. 

Kontaminace půd a sedimentů toxickými prvky a organickými polutanty 

představuje váţný ekologický problém, protoţe se tyto neţádoucí látky mohou dostávat do 

spodních vod i zdrojů pitné vody, mohou je přijímat rostliny a jejich prostřednictvím i 

ţivočichové včetně člověka. Přestoţe tyto kontaminanty jsou velmi často sorbovány na 

půdní minerály, oxidy Fe a Mn, karbonáty a humusové látky, jejich mobilita můţe být 

významně různými mikrobiálními aktivitami. Změny v mobilitě rizikových prvků mohou 

být způsobeny přímou oxidací nebo redukcí kovu, přímou sorpcí a bioakumulací 

mikrobiální biomasou, mikrobiální metabolické procesy vedou ale i k nepřímým změnám, 

jako je změna redox potenciálu, vysráţení iontů prvků na povrchu mikrobiálních 

buněčných stěn, nepřímými změnami ve spodních vodách i v geochemii sedimentů. 

Metabolismus mikroorganismů můţe vytvářením komplexujících vazeb a karbonátů měnit 

speciaci a rozpustnost prvků a uvolňovat nebo imobilizovat kovy. Všechny tyto procesy 

mohou být urychleny huminovými sloučeninami, které slouţí jako komplexotvorné látky a 

pro výměnu elektronů mezi bakteriálním respiračním systémem a povrchem minerálů. Vše 

dohromady představuje mnoho rozdílných mechanismů, kterými mikroorganismy mohou 

ovlivňovat mobilitu kontaminujících kovů v půdách a sedimentech [10]. 

5.1 Nebezpečí kontaminovaných sedimentů 

V kontaminovaných sedimentech bylo nalezeno v průměru kolem 80 % 

z celkového obsahu kadmia vázaného právě nejjemnějšími minerálními frakcemi (0,5 

mm). Průběh sorpčních procesů je úzce ovlivňován hodnotami pH. S poklesem hodnot pH 

jsou kationty kovů uvolňovány do vodné fáze sedimentu. Velký povrch sedimentu se 

uplatňuje při vazbě elektroneutrálních polutantů, zejména organických sloučenin, a to 

především díky jejich hydrofobnímu charakteru [15]. 

Sladkovodní sedimenty, které akumulují toxické látky, se proto někdy označují 

chemickou časovanou bombou. Můţe u nich dojít k opoţděnému a nenadálému výskytu 

škodlivých efektů v důsledku mobilizace chemických látek, doposud v sedimentu pevně 
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fixovaných. Navíc se tyto efekty objevují v časových úsecích poměrně krátkých ve 

srovnání s předchozí dobou akumulace. Jestliţe se sediment nachází v anaerobních 

podmínkách, akumuluje a pevně váţe znečišťující látky, takţe nedochází k jejich 

louhování do vodného prostředí. Náhlý pokles pH vody však můţe vést k uvolnění 

zejména toxických kationtů kovů. Částice sedimentu mohou být také unášeny vodním 

tokem, např. při povodňových situacích, a tak bývají transportovány do vzdálených míst. 

Po opadu povodňové vlny se sediment z původně anaerobních podmínek dostává do 

podmínek aerobních a ty nastartují aerobní chemické a mikrobiální procesy vedoucí 

k uvolnění toxických kovů [15].  

U sladkovodních sedimentů jezer, rybníků a nádrţí, řek i mokřadů a zaplavených 

lokalit dochází k zachycování mikropolutantů. Klíčová otázka pro ţivotní prostředí vţdy 

zní, nakolik je takové znečištění pohyblivé [15]. 

Míra kontaminace sedimentů je vţdy rozhodujícím faktorem, protoţe obsah 

rizikových prvků v povrchových vodách je značné závislý na vzájemných vztazích voda-

sediment. Při vyšších hodnotách pH vzrůstá jejich vazba na sediment, nízké hodnoty pH 

usnadňují naopak jejich uvolňování. Na pohyb některých toxických kovů mají vliv i 

oxidačně-redukční podmínky prostředí. Toto závislost je i příčinou, proč v hlubokých 

uloţeninách na dně historických nádrţí nacházíme různé koncentrace toxických kovů 

v různých hloubkách vrstvy [15]. 

V některých exponovaných lokalitách (bezprostřední blízkost dálnic nebo 

průmyslové závody) se vyţaduje např. stanovení látek s dlouhodobým poločasem rozkladu 

(chlorovaných látek typu PCB, dioxinů a kondenzovaných aromatických uhlovodíků). 

Sedimenty negativně ovlivněné lidskou činností (z tzv. bodových zdrojů znečištění) nelze 

vyuţít jako druhotnou surovinu k aplikaci na pozemky nebo ke kompostování a další 

nakládání s nimi musí probíhat podle zvláštního reţimu, jako s nebezpečnými odpady [15]. 

5.2 Kategorie polutantů vyskytujících se ve vodním prostředí 

Mezi polutanty (znečišťující látky) vyskytujících se ve vodním, které mohou mít 

vliv na kontaminaci sedimentů, patří velké mnoţství látek rozmanitého chemického sloţení 

a původu: 

Kyseliny a zásady 
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Anionty (např. sulfidy, sulfáty, kyanidy) 

Detergenty 

Splašky a zemědělská hnojiva 

Potravinářské odpadní vody 

Plyny (např. chlór a amoniak) 

Oteplené vody 

Kovy (např. olovo, kadmium, zinek) 

Ţiviny (především fosfáty a dusičnany) 

Oleje a olejové diverzanty 

Organické toxické odpady (např. fenoly, formaldehydy) 

Patogeny 

Pesticidy 

PCB 

Radionuklidy 

Toxické metabolity produkované mikroorganismy 

Pomineme- li zvýšené koncentrace prvků a organických látek v sedimentech 

potoků, řek a nádrţí, které jsou přirozeného původu a vyplývají z charakteru horninového 

prostředí a porostů snosových oblastí, existují také případy jejich antropogenního 

nakumulování. Ty jsou často závaţnější, a pokud jsou tvořeny toxickými anorganickými 

látkami nebo toxickými organickými kontaminanty, představují za určitých podmínek 

rizika pro kvalitu horninového prostředí včetně podzemní a povrchové vody a také pro 

zachování a rozvoj bioty a návazně i zdraví populace. Konkrétně jde o těţké kovy (Cr, Zn, 

Cu, Pb, Cd, Hg, atd.) As, Sb a sloučeniny těchto prvků, o ropné látky (NEL), perzistentní 

organické polutanty (PCB, PAU, OCP atd.), fenolické látky a také o těkavé chlorované 

uhlovodíky (ClU) a třeba i kyseliny. S výjimkou posledních skupin (kyseliny a ClU) 

mohou být tyto toxické a časti i karcinogenní látky dlouhodobě zakonzervovány 

v sedimentech, a to bez většího vlivu na chemismus povrchových a podzemních vod. 

Představují však potencionální geohazardy, které se mohou stát reálnými riziky, a to 



Jan Zurek: Technologické moţnosti nakládání se sedimenty 

 

2012  24 

zejména při manipulaci se sedimenty. Ta je však často nezbytná z důvodu potřeby obnovit 

původní poslání vodního díla (zvýšení objemů v retenčních nádrţích, prohloubení rybníků, 

meliorační práce na potocích a řekách, atd.). Rozhodující měrou ovlivňuje míru rizika 

obsah a rozsah kontaminace způsob a zvolený způsob nakládání s vytěţenými sedimenty. 

Změna geochemických podmínek můţe znamenat změnu míry fixace kontaminantů na 

původní prostředí a jejich uvolňování do okolního prostředí. Hrozí zejména vyluhování 

toxických látek dešťovou vodou, rizikem je i rozptyl vysušených sedimentů po těţbě 

v podobě prachu (potenciální pronik škodlivin do organismu respirací). Těkavé kapalné 

chlorované uhlovodíky (hlavně mono, di tri a tetra chlorderiváty metanu) mohou zaplňovat 

v podobě tzv. volné fáze deprese nepropustného podloţí podzemních vod vzhledem ke své 

vyšší hustotě. Jejich indikace je obtíţná stejně jako způsob odstraňování. Postupně a 

pomalu se rozpouštějí, jejich degradace však můţe trvat i desítky let [16].  

V minulosti byly do odpadních vod vypouštěny v mnoha případech kapaliny 

obsahující škodlivé anorganické a organické látky jako vedlejší produkty aplikovaných 

postupů a výrob. Tyto láky se staly postupně nevítanou součástí řečištních a nádrţních 

sedimentů a v dané zakonzervované podobě (sorpce na jíly a organiku) většinou prakticky 

neovlivňovaly ţivotní prostředí. Nyní je třeba na mnoha místech sedimenty s obsahem 

škodlivin odstranit, většinou odtěţením a uloţením na dočasná nebo trvalá depozita. Právě 

při manipulaci s kontaminovanými sedimenty můţe dojít k ohroţení sloţek ţivotního 

prostředí vzhledem ke změněným geochemickým podmínkám a zvýšené moţnosti 

uvolňování ze sedimentů [16]. 

Největší mnoţství látek nebezpečných pro vodní prostředí vypouštěných do vod 

v povodí Labe vypustila Lovochemie následována Sokolovskou uhelnou. Největší podíl na 

celkových emisích, vypuštěných do vod v povodí Labe dle IRKZ má zinek. Více neţ 

polovinu z celkového mnoţství (5 z 9,5 t) vypuštěného do vod má na svědomí právě 

Lovochemie. Zinek přitom patří mimo jiné mezi látky toxické pro ryby, jak vyplývá 

z posledních údajů monitoringu, podle parametrů Mezinárodní komise pro ochranu Labe 

(MKOL). Ještě rizikovější neţ zinek jsou těţké kovy jako kadmium, rtuť či olovo. Tyto 

látky ale přeci jen patří k dobře sledovaným, proto jejich emise nejsou tak vysoké. Těţké 

kovy se v tělech vodních organismů kumulují, i nízké hodnoty proto mají vliv na ţivotní 

prostředí – viz například testy obsahu rtuti v tělech ryb. Ve vodním toku se těţké kovy 

poměrně brzy usadí a sedimenty s obsahem těţkých kovů pak také putují dále po toku 
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řeky, Toxické látky, které opustily české chemičky před dvaceti lety, dnes znamenají velké 

problémy v Hamburku. Sedimenty ze dna přístavu jsou dnes nebezpečným odpadem. Jeho 

bezpečná likvidace stojí správu přístavu desítky miliónů ročně. Proto také město Hamburk 

v 90. letech přispělo na stavbu usazovací nádrţe ve Spolchemii [17].  

Celkem se do vod v povodí Labe dostalo v roce 2009 více neţ 18 tun emisí 

nebezpečných látek. Jednalo se o zinek, arsen, měď, chrom, nikl, kyanidy, olovo, kadmium 

a rtuť (v pořadí od nejčastěji se vyskytující látky k nejméně časté). Labe nezatěţují jen 

průmyslové podniky. Problematické jsou i některé látky, které vypouštějí domácnosti 

například zbytky léků, látky pouţívané v kosmetických a čisticích prostředcích. 

 Tabulka č. 4 - Shrnutí emisí všech látek, klasifikovaných jako nebezpečné pro vodní organismy, 

nahlášenými jednotlivými podniky do IRZ za rok 2009 [31]   

Látka Zinek Arsen Měď Chrom Nikl Kyanidy Olovo Kadmium Rtuť 

Mnoţství v kg 9 388 3 425 2 602 1 008 933 766 99 81 56 

Celkem 18 357 kg 

Tabulka č. 5 - Pořadí firem, které dle IRZ v roce 2009 vypustili nejvíce látek nebezpečných pro 

vodní organismy (podniky sídlící v povodí Labe, Vltavy a Ohře)[31] 

Poř. Organizace/firma Provozovna Lokalita 
Mnoţství 

látek v kg 
Trend 

1. Lovochemie, a.s. Lovochemie, a.s. Lovosice 5125 ↓ 

2. 
Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s. 
zpracovatelská část 

Chodov u 

Karlových 

Varů 

3125 ↑ 

3. 
VEOLIA VODA Česká 

Republika, a.s. 

Provozovna BČOV 

Pardubice 
Rybitví 1552 ↓ 

4. 
KOVOHUTĚ 

HOLDING DT, a.s. 

divize Kovohutě 

Čelákovice 
Čelákovice 1190 ↑ 

5. Severočeské doly a.s. Doly Bílina Bílina 1087 ↑ 

6. Synthesia a. s. Synthesia a. s. Pardubice 877 ↓ 

7. SPOLANA a.s. Spolana Neratovice Neratovice 876 ↑ 
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8. ČEZ, a.s. Elektrárna Chvaletice Chvaletice 699 ↑ 

9. DIAMO 

Správa uranových loţisek 

Příbram, Čistírna důlních 

vod 

Horní Slavkov 656 - 

10. Mondi Štětí a.s. celulozka Štětí 637 ↓ 

5.3 Výskyt rtuti ve vodě a sedimentech 

Přírodní sediment je komplexní směs různých fází, zvláště zbytků po zvětrávání a 

erozi hlavně jílových minerálů, aluminosilikátů, oxihydroxidů ţeleza a manganu, sulfidů, 

uhličitanů a částic pocházejících z biologické a průmyslové aktivity, které byly 

transportované kapalnou fází. Vysráţení kovu z vodní fáze ve spojení se sedimentem je 

zřídkakdy spojeno s tvorbou dobře definovaných těţko rozpustných komplexů, ale závisí 

na interakci rozpuštěných forem kovu s tuhým sedimentem, přičemţ se jedná většinou o 

adsorpci a spolusráţení. Při určování forem kovu v sedimentu se jedná o identifikaci a 

kvantifikaci různých frakcí sedimentu, na které jsou těţké kovy navázané. Přítomnost 

prvků v půdě a sedimentu je přechodná, protoţe půda a sediment jsou jen jedním z článků 

biochemického cyklu prvků v ekosystému. Čas setrvání prvků v dané formě je různý, 

závisí na charakteru prvku, na jeho fyzikálně-chemické formě, typu chemické vazby, 

mobilitě a na vnějších podmínkách [22]. 

Obsah rtuti v sedimentech dna je závislý na stupni zatíţení dané lokality a na 

charakteru sedimentu. Vzorky sedimentu s vyšším obsahem bahna a organických součástí 

mají ve většině případů vyšší obsah rtuti ve srovnání se vzorky písčitého charakteru. 

Literární údaje o obsahu rtuti v sedimentech dna jsou nejednotné. Je to dáno různým 

způsobem odběru vzorků a jejich analýzy. Obsah rtuti v sedimentech často poukazuje na 

celkovou kontaminaci dané lokality lépe, neţ okamţitá koncentrace ve vodě. Rtuť se 

vyznačuje vysokým kumulačním koeficientem aţ 10
6

 [20],[25]. 

Ve vodě se rtuť vyskytuje ve formě anorganických a organických sloučenin. Pokud 

jde o formy dvojmocné anorganické rtuti ve vodách, převaţují ve slabě kyselém prostředí 

chlorokomplexy (HgCl
+

, nedisociovaný HgCl
2 

a HgCl
3

-

) a to jiţ při nízkých analytických 

koncentracích chloridových iontů. V mořské vodě je dokonce hlavní anorganickou sloţkou 
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HgCl
4

2-

. Ionty Hg
2+ 

však jiţ při pH = 2 – 6 hydrolyzují na HgOH
+ 

a Hg(OH)
2 

podle reakcí 

[23]:  

Hg
2+ 

+ H
2
O → HgOH

+ 

+ H
+

 

HgOH
+ 

+ H
2
O → Hg(OH)

2 
+ H

+

 

V alkalickém prostředí je dominantní formou Hg(OH)
2
, v neutrálním pak 

Hg(OH)Cl, podle následující reakce probíhá částečná hydrolýza HgCl
2
 [24]: 

HgCl
2 

+ H
2
O → Hg(OH)Cl + Cl

- 

+ H
+

 

Hlavními organickými formami rtuti ve sladkých vodách jsou CH
3
HgOH a v 

mořské vodě CH
3
HgCl. Tyto sloučeniny vznikají methylací účinkem vodních 

mikroorganismů. Koncentrace rtuti v nekontaminovaných povrchových vodách se 

pohybuje v rozmezí setin aţ desetin μg.l
-1

, v zatíţených lokalitách v desetinách aţ 

jednotkách μg.l
-1

. Nejvyšší mezní hodnota rtuti v pitné vodě v ČR je 1 μg.l
-1

.  

Sulfid rtuťnatý a sloučeniny jednomocné rtuti, které mohou vznikat za redukčních 

podmínek, jsou málo rozpustné ve vodě, takţe je lze očekávat spíše ve vodních 

sedimentech. Součin rozpustnosti sulfidu rtuťnatého je K
s 

= 1,58.10
-52

. Mohou nastat 

následující rovnováhy [25],[20],[19],[21]: 

HgS(s) ↔ Hg
2+ 

+ S
2- 

logK
s 
= -52 

HgS(s) + 2H
+ 

↔ Hg
2+ 

+ H
2
S logK

s 
= -30,8 

HgS(s) + H
2
S ↔ Hg(SH)

2 
logK

s 
= -6,2 

HgS(s) + S
2- 

↔ HgS
2

2- 

logK
s 
= -1,5 

Rtuťné sloučeniny (Hg
+

) jsou málo rozpustné ve vodě (s výjimkou dusičnanu, 

chlorečnanu a chloristanu) a vykazují silné redukční účinky. Rtuťnaté sloučeniny (Hg
2+

) 

mají sklon k tvorbě komplexů. Ve vodě je špatně rozpustný jodid, fosforečnan a šťavelan, 

nerozpustný thiosíran, síran a sulfid. Dvojmocná rtuť tvoří silný komplex s chelatonem, ale 

jednomocná pravděpodobně ne, protoţe je okamţitě redukována na kovovou rtuť [18],[26].  
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5.4 Stanovení kovů ve vzorcích vod a sedimentů 

Kovy patří mezi hygienicky a vodohospodářsky významné ukazatele. Ve vodách se 

mohou vyskytovat ve formě jednoduchých kationtů nebo aniontů, komplexních aniontů 

nebo neutrálních molekul (komplexy s huminovými látkami, aminokyselinami a iontové 

asociáty s ionty uhličitanovými, hydrogenuhličitanovými, síranovými a 

fosforečnanovými). Toxicita je závislá na formách výskytu z příslušného kovu. Je zřejmé, 

ţe podstatně vyšší toxicita přísluší iontové formě kovu neţ formě komplexní. Za toxické je 

povaţována většina tzv. těţkých kovů (Pb, Cd, Hg, atd.), naproti tomu alkalické kovy 

alkalických zemin (Ca, Mg,Na, atd.) jsou často důleţitými biogenními prvky a běţnou a 

důleţitou součástí všech typů vod [27]. 

Vzorkování vod pro stanovení PB, Cd a Hg je jednoduší v tom, ţe tyto analýzy jsou 

prakticky stálé a s výjimkou organometalických sloučenin nedochází k jejich těkání a 

ztrátám. Problém v oblasti stopových koncentrací přináší materiál do nádob, do kterých se 

vzorky odebírají. Běţné sklo uvolňuje do odebraného vzorku velká mnoţství celé řady 

iontů podle svého sloţení. Nejlépe proto vyhovují plastové láhve z teflonu nebo 

polyetylenu, které byly předem louţeny zředěnými minerálními kyselinami (HCl, HNO3) 

vysoké čistoty. Výjimkou je stanovení rtuti, kde se pouţívá skleněná vzorkovnice [27]. 

Úprava a konzervace vzorku před analýzou se liší podle typu plánované analýzy. 

a)Stanovení celkového obsahu kovů 

Bezprostředně po odběru musí být vzorek konzervován kyselinou dusičnou na pH 

1-2 (obvykle stačí 2 ml kyseliny na 1 l vzorku). Čistota pouţité kyseliny musí být 

minimálně p.a.. V případě zákalu vzorku (eutrofní vody, odpadní vody) je většinou nutné 

podrobit vzorek mineralizací postupem obvyklým v laboratoři. Nejčastěji pouţívanými 

způsoby jsou mineralizace na mokré cestě – var pod zpětným chladičem s kyselinou 

dusičnou a peroxidem vodíku nebo mikrovlnná mineralizace. Pracovní postupy 

mineralizace je třeba modifikovat s ohledem na charakter vzorku [27]. 

b) Stanovení rozpuštěného obsahu kovů 

Co nejdříve po odběru se vzorek zfiltruje přes membránový filtr (velikost pórů 0,45 

um) a bezprostředně poté se zakonzervuje kyselinou dusičnou na pH 1-2 (obvykle stačí 2 

ml kyseliny na 1 l vzorku). Čistota pouţité kyseliny musí být minimálně p.a.. Membránové 
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filtry se musí před pouţitím důkladně vylouţit v ředěné kyselině dusičné a opláchnout 

destilovanou vodou [27]. 

Slepý pokus (Sample Blank): spolu se vzorky se připravuje slepý vzorek, který musí 

obsahovat stejný přídavek konzervačního činidla, tedy kyseliny dusičné. 

Konzervované vzorky můţeme skladovat při 4°C, při delším skladování aţ -20°C, 

zvláště mají-li být stanoveny organometalické sloučeniny [27].  

V případě analýzy sedimentu se odběr vzorku provádí různými způsoby podle 

charakteru sedimentu (jádrový vzorkovač, drapákový vzorkovač, mrazící vzorkovač, 

shrabovací vzorkovač) podle různých metodik (ČSN ISO, ZVHS) [27]. 

Po odběru se odstraní hrubé částice, jako jsou větve, kameny listí. Následně se 

odebraný materiál homogenizuje (mokrá homogenizace a sítování přes plastové síto – 

moţno přímo v terénu) a odebere adekvátní podíl vzorku (cca 3 kg). Odebraný materiál se 

po dobu 14 dnů suší volně na vzduchu za laboratorní teploty ve vhodné ploché nádobě, pak 

se rozmělní a sítuje na frakci 0 – 2 mm. Kvartací se odebere potřebné mnoţství pro 

analýzu [27]. 

Celkový obsah kovů v sedimentech se po úpravě vzorku (sušení, homogenizace) 

stanoví ve výluhu lučavkou královskou – směsí koncentrovaných kyselin HNO3 a HCl 

v poměru 3:1 (případně v mineralizátu jiných doporučených kyselin). Výluh se provádí za 

varu dle různých metodik (LUFA, ÚKZÚZ, DIN, tlakové a mikrovlnné mineralizace, aj.). 

Kyseliny se pouţívají čistoty minimálně p.a. [27]. 

V případě stanovení obsahu těţkých kovů, se doporučuje skladování před úpravou 

ve zmraţeném stavu a sušení lyofylizací [27]. 

Laboratorní zpracování dále pokračuje podle standardní metodiky. 

5.4.1 Definice parametrů 

Vápník (Ca), hořčík (Mg), sodík (Na) a draslík (K) 

Tyto kovy jsou běţnou součástí všech typů vod jako přirozené makro-sloţky. Ve 

vodním prostředí se vyskytují ve formě iontů – vápenatých (Ca
2+

), hořečnatých (Mg
2+

), 

sodných (Na
+
) a draselných (K

+
). Všechny patří mezi biogenní prvky (jsou nezbytné pro 

stavbu a funkci organismů) [27]. 
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Koncentrace vápníku a hořčíku je závislá na přítomnosti dostatečného mnoţství 

rozpuštěného oxidu uhličitého (CO2), aby byl zajištěn rovnováţný stav reakce: 

CaCO3+CO2+H2O↔Ca
2+

+2HCO-3 

Hořčík se v přírodních vodách vyskytuje obvykle v niţších koncentracích neţ 

vápník. Hořčík se můţe stát limitujícím prvkem růstu planktonových řas ve vodách 

s mimořádně vysokých obsahem sodíku (sodík nahrazuje hořčík v chemických vazbách 

buněk) [27]. 

Vysoké koncentrace Ca
2+

 a Mg
2+

 mohou způsobit velké technické problémy, neboť 

způsobují vysokou tvrdost vody. Celková tvrdost vody je důleţitým ukazatelem kvality 

pitné vody. Celkovou tvrdost vody můţeme rozdělit na přechodnou (uhličitanovou) a na 

stálou. Přechodnou tvrdost vody způsobují především rozpustné hydrogenuhličitany 

(HCO3)
-
 a lze ji odstranit převařením. Trvalou tvrdost vody převařením neodstraníme a 

jsou za ní odpovědné především sírany (SO4
2-

; především síran vápenatý – CaSO4 a 

hořečnatý – MgSO4). K jejich odstranění se pouţívá sráţení působením hydroxidu 

vápenatého (Ca(OH)2) a uhličitanu sodného (Na2CO3). Hodnota tvrdosti vody se uvádí 

v mmol/l [27]. 

Těžké kovy 

Většina těţkých kovů patří mezi látky, které jsou toxické, některé jiţ ve velmi 

nízkých koncentracích. Působí nepříznivě na člověka, ale jejich toxicita se můţe daleko 

více projevit u niţších organismů, jak terestrických tak vodních. Jejich specifickou 

vlastností je, na rozdíl od kontaminantů organického charakteru, ţe nepodléhají 

rozkladným procesů. Jsou perzistentní, v ţivotním prostředí zůstávají, pouze mění formy, 

ve kterých jsou v prostředí přítomny. Značný podíl těţkých kovů, které přicházejí do 

prostředí z různých zdrojů, přechází dříve či později do ekosystému povrchových vod. Zde 

jsou z vodního prostředí odčerpávány vodními rostlinami a ţivočichy (významnou 

vlastností těţkých kovů je jejich bioakumulační schopnost v biomase některých vodních 

organismů), jejich největší podíl se však ukládá v sedimentech vodních toků a nádrţí, kde 

se hromadí. Zdrojem těchto kovů jsou především různá průmyslová odvětví (těţba rud, 

barevná metalurgie, povrchová úprava kovů, sklářský průmysl, tiskárny, fotografický 

průmysl aj.). K menším zdrojům se řadí exhalace. Kovy se dostávají do organismů, a 

pokud je tento nedokáţe vyloučit, mohou působit toxicky. Některé prvky nejsou organismy 
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vůbec schopny vylučovat. Jde většinou o prvky, které se vyskytují v zemské kůře a 

v mořské vodě v poměrně nízké koncentraci (Sn, Ge, Be, Se, As, Mo, Sb, Hg, Bi, Cd, Ag, 

Au, Te), takţe ţivé organismy nevyvinuly během své evoluce mechanismy k jejich 

zpracování. Tyto prvky se v tkáních akumulují, a mohou být proto obzvlášť nebezpečné. 

Nejzávaţnější kovové kontaminanty ţivotního prostředí jsou Pb, Sd, Hg [27]. 

Olovo (Pb) dříve se do vod dostávalo hlavně splachy z komunikací a vegetací 

z nejbliţšího okolí frekventovaných solnic. Výfukové plyny obsahovaly olovo jako 

rozkladné produkty tetraalkyolova, které bylo běţnou antidetonační přísadou benzínů. 

V menší míře bývá rozpuštěný ion Pb
2+

, ale vzhledem ke schopnosti tvořit 

argonometalické sloučeniny, vyskytují se ve vodě hlavně ionty Et3Pb2
+
, Et2Pb

+
. 

Sloučeniny tetraalkyolova jsou velmi těkavé a při provzdušňování vody snadno 

předcházejí do atmosféry. Akumuluje se v kostech a jiných tkáních s věkem. Interferuje 

s enzymy červených krvinek a při vyšších dávkách můţe způsobit smrt, při menších 

dávkách způsobuje mentální retardaci. V trávě podél dálnic mohlo být často tolik olova 

(200 mg.kg
-1

), ţe mohlo usmrtit dobytek [27].      

5.4.2 Normy a standardizace analýz 

Stanovení a obsah kovů ve vodách je součástí ,,Rámcové vodní směrnice“ 

2000/60/ES z 23. října 2000. Další normy jsou svázány s předpisy pro pitnou vodu 

(podrobněji viz metodický návod „Stanovení obsahu dusíkatých látek ve vodě“). Ve 

vodním prostředí obsah sodíků obvykle převládá nad obsahem draslíku. Jejich přítomnost 

není ve vodách hygienicky významná, a proto není stanovení sodíku a draslíku nutnou 

součástí rozboru vody (stanovení se provádí jen výjimečně pro konkrétní účel). Výjimkou 

jsou vody minerální, u nichţ je stanovení alkalických kovů běţné. Vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví č.252/2004 Sb., kterou se stanovují poţadavky na kvalitu pitné vody, 

doporučuje obsah vápníku 80 mg/l a hořčíku 30 mg/l. V mnoha vodních nádrţích se 

nachází mnoţství Ca
2+

 ku Mg
2+

 v poměru 2(4):1 [27]. 

Z důvodu významné bioakumulační schopnosti, toxicity a perzistence těţkých kovů 

jsou mineralizovány jejich mezní koncentrace v tocích vodárenských i ostatních. Limitní 

hodnoty pro jednotlivé těţké kovy jsou většinou velmi přísné a liší se podle typu vod 

(pitné, povrchové, odpadní, přečištěné, apod.). Například u olova (Pb) udává vyhláška 

MZd č.252/2004 Sb., pro pitnou vodu NMH (nejvyšší mezná hodnota) = 10µg/l
-1

. 
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Stanovení důleţitých kovů je standardizováno normami ČSN a technickými normami pro 

Jakost vod [27]. 

Pozn.: Především kvůli emisím olova jsou od 1.1.2001 zakázány v České republice 

olovnaté benzíny (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.244/1999 Sb.). Tato změna 

souvisí s celoevropskou strategií snižování emisí škodlivin z provozování motorových 

vozidel. 

5.5 Hodnocení sedimentů ve vodním toku Labe 

Sledování jakosti sedimentů ve vodním toku Labe (na území ve správě Povodí 

Labe, státní podnik) je prováděno od roku 1999 s četností 2krát ročně na 12 kontrolních 

profilech, jejichţ umístění je patrné z mapového obrázku. Pro hodnocení stavu v pětiletých 

obdobích je vybráno 7 ukazatelů: Zn, Ni, Cu, Pb, As, Hg, Cd. Vyhodnocené průměrné 

obsahy látek na 1 kg sušiny byly porovnány s cílovými záměry Mezinárodní komise pro 

ochranu Labe pro akvatická společenstva a zemědělské vyuţití sedimentů a dále 

s hodnotami kritérií znečištění zemin ,,A” a ,,B” podle metodického pokynu odboru pro 

ekologické škody MŢP – ČR platného od roku 1996. Kritérium ,,A” odpovídá přibliţně 

přirozeným obsahům sledované látky v přírodě. Překročení této hodnoty se posuzuje jako 

znečištění vyjma oblastí s přirozeně vyšším obsahem sledované látky. Pokud však není 

překročena hodnota kritéria ,,B”, znečištění není pokládáno za tak významné, aby bylo 

nutné zahájit průzkum nebo jeho monitorování. Kritérium ,,B” je hodnota, jejíchţ 

překročení se posuzuje jako znečištění, které můţe mít negativní vliv na zdraví člověka a 

jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, a proto se vyţaduje zjistit jeho zdroj a příčiny a 

podle výsledku rozhodnout o dalším průzkumu či zahájení monitoringu. Ukazuje se, ţe 

přirozený obsah některých těţkých kovů, zejména kadmia a zinku, jiţ v horní trati Labe 

výrazně překračuje hodnoty kritérií ,,A”. Podstatný nárůst znečištění sedimentů Labe 

zinkem je pak zejména pod Litoměřicemi. Původcem tohoto znečištění je Lovochemie 

Lovosice. Obsahy rtuti v sedimentu Labe výrazně stoupají pod Synthesií Semtín na profilu 

Valy a dostávají se nad mez cílového záměru MKOL. Hodnoty na přibliţně stejné broni 

pak zůstávají aţ do Ústí nad Labem, kde se obsah rtuti vlivem znečištění ze Spolchemie 

znovu zvyšuje. Znečištění labského sedimentu však nikde v ţádném z hodnocených 

ukazatelů nepřesahuje hodnoty kritérií ,,B”. 
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Obrázek 2 -  Kontrolní profily sledování jakosti sedimentů v tocích v územní působnosti Povodí 

Labe [32] 

Tabulka č. 6 - Jakost sedimentů řeky Labe – průměr v letech 1999 až 2010 [33] 

Název profilu Zn Ni Pb As Cu Hg Cd 

mg.kg⁻¹ mg.kg⁻¹ mg.kg⁻¹ mg.kg⁻¹ mg.kg⁻¹ mg.kg⁻¹ mg.kg⁻¹ 

Debrné 360,25 49,33 82,13 28,68 67,60 0,36 2,50 

Hořenice 510,84 45,30 95,36 20,03 72,13 0,45 2,08 

Hradec Králové 420,33 50,40 90,93 29,46 69,46 0,57 2,33 

Opatovice 390,56 47,98 76,45 24,34 51,56 0,53 2,06 

Němčice 441,46 47,61 73,65 24,09 66,11 0,65 1,90 

Valy 457,78 47,16 75,41 23,03 70,13 1,24 2,29 

Lysá nad Labem 426,38 45,00 81,28 27,44 76,46 1,10 2,22 

Obříství 415,39 46,45 82,56 23,78 73,53 1,12 2,53 

Dolní Beřkovice 464,79 47,63 108,44 23,74 76,53 1,35 3,02 

Litoměřice 579,00 49,09 102,74 19,14 79,70 1,30 2,94 

Střekov 676,73 52,54 111,28 20,24 87,56 0,97 2,83 

Děčín 693,54 59,49 119,84 26,34 103,90 1,67 2,87 

Kritérium A 150 60 80 30 70 0,4 0,5 
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Kritérium B 1500 180 250 65 500 2,5 10 

 

Tabulka č. 7 - Vybrané statistické charakteristiky sedimentů z let 1999 až 2010 

Statistické charakteristiky Zn Ni Pb As Cu Hg Cd 

aritmetický průměr 486,42 49,00 91,67 24,19 74,56 0,94 2,46 

geometrický průměr 476,37 48,86 90,49 23,98 73,60 0,85 2,44 

medián 449,62 47,80 86,74 23,93 72,83 1,03 2,41 

směrodatná odchylka 103,97 3,75 15,00 3,21 12,13 0,40 0,36 

maximální hodnota 693,54 59,49 119,84 29,46 103,90 1,67 3,02 

minimální hodnota 360,25 45,00 73,65 19,14 51,56 0,36 1,90 

počet vzorků 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 

 

Graf č. 1 – Jakost sedimentů řeky Labe v letech 1999 až 2010 

 

6. Technologické moţnosti dekontaminace sedimentů 

Kontaminační technologie lze rozdělit do těchto základních skupin: 
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Pro sanaci kontaminovaných sedimentů v zásadě existují dvě skupiny technik. 

První skupina spočívá v imobilizaci kontaminantů. Imobilizační techniky se mohou pouţít 

např. v havarijních situacích, kdy je nezbytně nutné zastavit další pohyb znečištění. Jindy 

mohou zpomalovat vyplavování polutantů a umoţnit tak bezpečné uloţení fixovaného 

materiálu na skládce. Druhá skupina technik se zaměřuje na mobilizaci znečištění a jeho 

odstranění ze sedimentu. Obě zmíněné skupiny technik lze vyuţít pro čištění sedimentu in 

situ nebo ex situ. Lze však obecně říci, ţe techniky in situ jsou oproti technikám ex situ, 

spíše extenzivnějšího charakteru – probíhají déle, ovšem vyţadují niţší náklady [15]. 

Toxické kovy v sedimentu je moţné imobilizovat trojí cestou: fyzikální, chemickou 

a biologickou. Fyzikální imobilizace je zaloţena na zapouzdření toxických kovů 

v mechanicky stabilní matrici. Toto zapouzdření pak brání jejich vyluhování ze sedimentu 

do okolí. Chemické imobilizační metody spočívají ve změně mobility toxických kovů v 

sedimentu například díky jejich adsorpci, iontové výměně, sráţení nebo kompletaci. 

Biologickou cestou jsou toxické kovy v sedimentu imobilizovány specifickými 

mikrobiálními procesy [15]. 

Dekontaminace pevné fáze zasaţené rtutí je nejčastěji prováděna metodami 

solidifikace/stabilizace, termální desorpce a vitrifikace a to především on site nebo ex situ. 

Moţnost dekontaminace sedimentů kontaminovaných rtutí in situ se omezuje na metodu 

odtěţení spojenou s následnou doplňkovou fytoremediací a air stripingem [15]. 

Samotný projekt sanace dnových sedimentů by měl být v souladu s výsledky 

analýzy a předpokládaným vyuţitím. Odstranění sedimentů odtěţením vykáţe jednak 

funkci sanační (přímé odstranění škodlivin z prostředí) a jednak funkci podpůrnou (zvýšení 

vodního sloupce a ozdravění zasaţených lokalit například od výskytu sinic) [8]. 

Fytoremediace je metoda, která přímo odstraňuje rtuť z povrchové vody a 

sedimentů pomocí biologických transformací v rostlinných tkáních. Některé vodní rostliny, 

např. vodní kapradí (Azolla caroliniana) jsou schopné vázat velké mnoţství rtuti ve formě 

Hg
2+

 a to aţ 578 mg/dm
3
 v sušině, čehoţ se vyuţívá při jejím odstranění z vodních 

ekosystémů. V rámci pilotních testů byly také zkoušeny vodní rostliny rodu Oryza sativa a 

Populos deltiodes (dle US EPA), které prokazatelně produkují enzymy, jeţ převádějí 

iontovou formu rtuti na elementární. Analýza rizik tedy můţe také na základě výsledků 

doporučit vyuţití mokřadů jako podpůrného sanačního opatření po odtěţení. Rozpuštěnou 
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a sorbovanou, elementární rtuť ve vodním sloupci lze také uvolnit provzdušňováním, coţ 

nevýznamné především v anoxických a anaerobních podmínkách, protoţe elementární rtuť 

za přítomnosti kyslíku poměrně snadno oxiduje na rozpustnější HgO [8]. 

Pro přesné určení vhodné technologie je v rámci analýzy rizik nutno provést 

speciální analýzu jednotlivých forem rtuti (organická, elementární, iontová) včetně jejich 

poměrového zastoupení a aktualizace koncepčního modelu migrace rtuti v zasaţených 

ekosystémech. Metodika tohoto průzkumu počítá s odběrem vzorků sedimentů povrchové 

vody a vzorků rostlin, na nichţ bude provedena analýza celkového obsahu rtutí a dále 

speciální analýza jednotlivých forem rtuti (Hgtot., Hg(0), Hg
2+

, methylrtuť, dimethylrtuť) 

metodou HPLC. K tomuto účelu by měly být vzorky odebírány v profilech sledované 

oblasti [8]. 

6.1 Dekontaminace těţkých kovů 

Redukční procesy Cr
VI

  

Nejběţnějším příkladem pouţití redukčních procesů k odstraňování šestimocného 

chromu z vodního prostředí je úprava odpadních vod. Proces se skládá ze dvou fází: 

redukce šestimocného chrómu na trojmocný a následného vysráţení ve formě 

nerozpustného hydroxidu chromitého. Probíhající reakce lze popsat rovnicemi [12]: 

3 SO2 + Cr2O7
2-

 + 2 H
+
 > 2 Cr

3+
 + 3 SO4

2-
 + H2O 

Cr
3+

 + 3 (OH)
-
 > Cr (OH)3 

Intenzifikaci procesu se obvykle provádí optimálně nastaveným mícháním suspenzí 

(správnou volbou rychlostních gradientů s ohledem na charakter suspenze), coţ platí 

obecněji i pro odstraňování dalších TK (vyjma Cr). Obvykle se pouţívá míchání tlakovým 

vzduchem, coţ však je při redukci Cr
VI 

prakticky vyloučeno, neboť by docházelo ke ztrátě 

redukční kapacity pouţívaných činidel, vznikající SO2 by významně zatěţoval okolní 

prostředí a především by docházelo k narušení sedimentační rovnováhy vznikající 

suspenze [12]. 

V souvislosti se sanačními postupy na lokalitách se směsnou kontaminací ClU a TK 

je tato metoda uvaţována spíše v širším rámci, má však dopad na konečnou optimalizaci 

zvolených technologií [12]. 

Hydroxidové srážení 
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Jde o sráţení těţkých kovů pomocí vápna nebo hydroxidu sodného. Dochází při 

něm ke změnám struktury vznikající sraţeniny i jejího stechiometrického sloţení (tzv. 

stárnutí tuhé fáze). V důsledku toho můţe mj. proběhnout transformace struktury tuhé 

fáze z amorfní na krystalickou, tím ke vzniku makroskopických částic a tudíţ i ke zlepšení 

sedimentačních vlastností tuhé fáze (zkrácení doby nutné pro oddělení kalu od vyčištěné 

vody). Z technologického hlediska stojí za pozornost především sedimentační proces tuhé 

fáze, který se příznivě projeví ve zkrácení doby nutné pro oddělení kalu od vyčištěné vody 

[12].  

Roztoky alkalických hydroxidů (vápno, hydroxid sodný) sráţejí většinu iontů kovu 

ve formě amorfních sraţenin. Vznikají však sloţité soustavy, které mohou vedle hydroxidů 

obsahovat různé hydratované oxidy a často téţ zásadité soli nejrůznějšího sloţení. Tak je 

moţné při sráţení mědi, niklu, zinku či kadmia předpokládat vznik směsí sloučenin v 

různém stechiometrickém či nestechiometrickém sloţení [12].  

Důleţité pro uvedený proces jsou hodnoty pH. Z uváděných poznatků je zřejmé, ţe 

optimální hodnota, při které budou dosaţeny minimální zbytkové koncentrace kovu, závisí 

mj. na jeho počáteční koncentraci (dále na sloţení vody a na zvoleném sráţecím médiu) 

[12]. 

Sulfidické srážení 

Principem je převedení kovů do formy nerozpustných sulfidů. K nejpouţívanějším 

činidlům patří sulfid sodný, ţeleznatý a vápenatý. Předností je velmi nízká rozpustnost 

sulfidů kovů, díky které je moţné dosáhnout vysoké účinnosti odstranění kovů s velmi 

nízkými zbytkovými koncentracemi [12].  

Technologické zařízení je obdobou sráţení hydroxidového (reakční a flokulační 

prostor, usazovací nádrţ, ev. filtrace). Sráţení se provádí se při hodnotách pH cca 7  8, z 

důvodu prevence tvorby hydrogensulfidů [12]. 

Sulfidickým sráţením Zn a Cu z odpadních vod při pH 7  9 lze dosáhnout 

zbytkových koncentrací i menších neţ 0,1 mg/l. Podmínkou však je téměř stoprocentní 

přebytek stechiometrické dávky sulfidu. V případě niklu je třeba hodnotu pH zvýšit na 10 a 

v některých případech je třeba pouţit i podpůrný ţelezitý koagulant. Při sráţení niklu pak 

bylo nutné pouţít i pomocné koaguláty [12]. 
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Do širšího rámce sulfidického sráţení spadá i využití přípravku TMT-15, kdy 

zbytkové koncentrace kovů v roztoku ovlivňuje vedle sráţení téţ adsorpce na 

hydratovaných oxidech kovů (na sraţenině). Při sráţení kovů ze směsi lze obvykle 

dosáhnout větších čistících účinků neţ při sráţení samostatných kovů [12].  

Princip sulfidického sráţení se stal základem pro technologické zkoušky a pilotní 

test odstraňování Cr a Ni in situ z podzemní vody se směsnou kontaminací; Z uvedených 

technologií odstraňování TK jde tedy o metodu zvolenou k aplikaci při odstraňování 

směsné kontaminace [12].  

Uhličitanové srážení 

Tento proces je zvláště výhodný pro některé dvojmocné kovy (např. kadmium), 

které tvoří málo rozpustné uhličitany jiţ při niţší hodnotě pH, neţ která je potřebná pro 

sráţení hydroxidové [12]. 

Kal vzniklý při uhličitanovém sráţení je hutnější neţ kal po hydroxidovém sráţení 

a má tudíţ lepší sedimentační a filtrační vlastnosti. K výhodám procesu je moţno přičíst i 

schopnost udrţet nízké zbytkové koncentrace kovů v poměrně širokém rozmezí pH [12]. 

Rozpustnost uhličitanů kovů je funkcí rovnováhy mezi pevným uhličitanem a 

rozpuštěnou formou kovu. Závisí na hodnotě pH a koncentraci veškerého oxidu uhličitého 

[12]. 

Koagulace 

Proces koagulace je často řazen mezi sráţecí technologie, přestoţe jeho principy se 

poněkud odlišují. Je zaloţen na hydrolýze koagulantů na bázi Fe a Al a vyuţívá se 

především pro odstraňování As. Významný vliv na účinnost procesu má oxidační stupeň 

As, typ koagulantu, hodnota pH a počáteční koncentrace As ve vodách. Běţně se dosahuje 

pro As
V
 více neţ 90% účinnosti při dávkování síranu ţelezitého. Pouţitím koagulantu na 

bázi hliníku se účinnost koagulace (počáteční koncentrace As 30 mg/l) sniţuje při pH 7 aţ 

8 cca na 50% [12]. 

Účinným procesem pro odstraňování As
V
 je i koagulační filtrace. Jako nejúčinnější 

koagulant je uváděn síran ţelezitý, niţší účinnosti je dosahováno pouţitím hlinitých 

koagulantů. Významně se při odstraňování arsenu projevuje i současné odstraňování Fe a 



Jan Zurek: Technologické moţnosti nakládání se sedimenty 

 

2012  39 

Mn, kde účinnost odstranění As je zvýšena právě tvorbou jak hydratovaného oxidu 

ţelezitého, tak manganičitého [12].  

Možnosti intenzifikace procesu srážení 

Po neutralizaci sedimentů s obsahem těţkých kovů dochází k separaci kalu, 

obvykle v usazovací nádrţi. Běţná doba usazování, se pohybuje v rozmezí 2 aţ 8 hodin. 

Zkrácení doby potřebné k separaci a zahuštění kalu lze docílit pouţitím syntetických 

organických pomocných flokulantů, a to aţ na 99 % odstranění těţkých kovů (např. 

zbytkové koncentrace kadmia činí 0,1 aţ 0,5 mg.l
-1

 a zinku 0,5 aţ 1,5 mg.l
-1

) [12]. 

Vylučování sraţenin lze urychlit zvýšením teploty, přebytkem činidel a mícháním 

vznikající suspenze při zachování principů koagulace. Významné zlepšení celkové 

účinnosti procesu chemického sráţení kalů s obsahem těţkých kovů můţe být dosaţeno téţ 

recyklací kalu z minulého sráţecího postupu [12].  

Adsorpční procesy 

Adsorpci lze charakterizovat jako zachycování rozpuštěných nebo koloidních látek 

na povrchu tuhé fáze. V praxi se vyuţívá například k odstraňování zbytkového znečištění z 

vody nebo k zachycování biologicky nerozloţitelných či toxických látek. V rámci 

uvaţovaných technologií byla kromě standardně vyuţívané adsorpce na hydratovaných 

oxidech ţeleza a na aktivním uhlí studována téţ adsorpce na přírodním zeolitu na sulfidech 

ţeleza [12]. 

Adsorpci rozpuštěných kovů ovlivňuje řada faktorů, mj. chemická forma kovu 

(oxidační stav, stupeň komplexace), pH roztoku, přítomnost cizích iontů, teplota a 

charakter adsorbentu. Rozhodující význam při adsorpci má však velikost a jakost povrchu 

adsorbentu, který nese tzv. aktivní centra [12]. 

Poměrně často pouţívaným sorbentem tohoto typu je přípravek GEH, jehoţ 

podstatou je syntetický hydroxid ţelezitý s přibliţně 75% porozitou a specifickým 

povrchem na úrovni 250 aţ 300 m
2
 na 1 g sorbentu. Je účinný zejména pro odstraňování 

As, Se, Sb, ale i Al, Ni a Cu. Má vysokou sorpční kapacitu (aţ 60 g arsenu na 1 kg 

sorbentu). Podstatné je, ţe sorpční vlastnosti nejsou významně závislé na hodnotě pH [12].  

Adsorpce na přírodním zeolitu vychází z vlastností této skupiny minerálů a 

vyuţívá vstupní okna v jejich struktuře. Jde o velmi selektivní proces, závislý převáţně na 
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velikosti vstupních oken a vnitřním volném objemu zeolitu. Rozdíly v efektivním průměru 

vstupních oken mají význam pro adsorpci plynů a kapalin i molekulárně-sítového efektu 

[12].  

V rámci odstraňování TK z vodných roztoků, byla studována téţ adsorpce na 

sulfidech železa, resp. v širším pojetí na sloučeninách ţeleza (pseudomorfní oxid-hydroxid 

a sulfid ţelezitý, eventuálně pseudomorfní Fe2S3, který je ovšem nestabilní a tudíţ 

nevhodný pro praktickou aplikaci). Důleţitou vlastností těchto sloučenin je velká 

adsorpční schopnost spojená s tvorbou povrchových komplexů [12]. 

Adsorpce na aktivním uhlí se vyuţívá většinou jako druhý stupeň čištění odpadních 

vod, tj. pro dočišťování vod (například po procesu sráţení) tam, kde je potřeba sníţit obsah 

nečistot na poţadovanou minimální hodnotu. Pouţití aktivního uhlí pro odstraňování 

různých kovů z vody zaručuje minimálně 90 % účinnost, avšak laboratorní studie dokazují, 

ţe této účinnosti lze dosáhnout při minimálně 3 hodinách kontaktu a v případě maximální 

homogenizace suspenze. Je-li aktivní uhlí pouţito v dynamickém uspořádání, je nutné 

pracovat při rychlostech max. 1 m.h
-1 

[12].  

Významný vliv na adsorpční proces má opět hodnota pH, zpráv, a to zejména 

v souvislosti s odstraňováním arzenu z vodního prostředí [12].    

 Biosorpce 

Jde o vyuţití procesů probíhajících zejména v povrchové struktuře buněčné stěny. 

Mechanismus je víceméně shodný s aktivitou komplexního iontoměniče, avšak na rozdíl 

od ionexů připravených na bázi polymerů, kdy je kinetika sorpce řízena pouze vnějším a 

vnitřním transportem, je kinetika biosorpce však navíc závislá na výchozím fyziologickém 

stavu buněk, určeném způsobem jejich kultivace i sloţením substrátu. Testování se provádí 

na mrtvých i ţivých buňkách, časté je vyuţití řas, hub a bakterií [12]. 

7. Nakládání s vytěţenými sedimenty 

Otázka moţnosti vyuţití sedimentů v praxi je jedním ze zásadních faktorů pro 

správu a údrţbu vodních nádrţí a toků. Tato povinnost je správcům stanovena zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na ustanovení § 49 o 

oprávnění správců vodních toků při správě vodních toků (péče o koryto vodních toků) a § 
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52 o povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků (odstraňovat předměty 

zchycené či ulpělé na těchto stavbách či zařízeních) [13]. 

Důsledkem ukládání sedimentů je postupné omezování aţ znemoţňování 

vodohospodářských, biologických a ekologických funkcí vodních nádrţí a toků. Celkové 

mnoţství sedimentů je ve vodních nádrţích ČR odhadováno na 197 mil m
3
, v drobných 

vodních tocích a závlahových kanálech na 5 mil m
3
 a v odvodňovacích kanálech 0,8 mil 

m
3
.  

Ukládání sedimentů do půdy a jejich následky - kladný, ale i negativní vliv na 

půdu. Sedimenty mohou tedy přinést do půdy velmi cenný organický i anorganický 

materiál. Avšak při sedimentaci těchto částic ve vodním prostředí dochází k interakcím 

s dalšími látkami přítomnými ve vodě a můţe docházet k obohacování sedimentů 

rizikovými prvky. Je proto nutné posoudit obsah těchto rizikových látek a stanovit limity 

před aplikací do prostředí. 

Ve druhé polovině 20. století se rozšířilo vyuţívání těţkých kovů v průmyslu a 

zemědělství – narušila se přirozená rovnováha. 

7.1 Moţnosti těţby sedimentů 

V současné době existují následující koncepce odstranění sedimentů z vodních 

ploch: 

a) Suchou cestou na vypuštěné nádrţi s pouţitím strojů pro zemní práce. Po 

vypouštění nádrţe dojde k relativnímu vysušení sedimentů, coţ je podpořeno funkcí 

odvodňovacích rigolů svedených do hlavního odvodňovacího příkopu – původního koryta. 

Technologický postup závisí především na mocnosti vrstvy nánosu, na únosnosti dna pro 

těţkou mechanizaci a na stupni propustnosti dna. Bahno je odebíráno rypadlem nebo 

nakladačem nebo hrnuto buldozerem, nakládáno na dopravní prostředek a odváţeno. 

Únosnost dna rozhoduje o pouţití kolové, či pásové mechanizace a o rozsahu okrsky podle 

kvality a charakteru bahna za účelem selektivní odtěţí. 

b) Mokrou cestou pomocí sacích bagrů plovoucích na hladině. Sedimenty jsou 

odsávány ve směsi s vodou a čerpány přímo na místo určení nebo do lagun k dalšímu 

odvodnění.  

Plovoucí sací bagry  
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Technologie odstranění sedimentu plovoucími sacími bagry je alternativou k těţbě 

pomocí klasických zemních strojů (tzv. suchá cesta). Pouţívají se v případech, kdy nelze 

čištěnou vodní plochu vypustit nebo není z provozních důvodů její delší vypuštění moţné. 

Plovoucí sací bagr naruší a „vysaje“ těţený materiál ze dna vodní plochy. Bagrovací 

čerpadlo zároveň těţený materiál dopravuje do místa uloţení nebo dalšího zpracování. 

V případě delší dopravní trasy nebo většího převýšení je výkon čerpadla podpořen 

přečerpávacími stanicemi. Bagr se dle své konstrukce pohybuje po vodní hladině buď 

pomocí kotevních lan, nebo vlastního pohonu. Bagr je poháněn dieselovým motorem 

s hydraulickým rozvodem k jednotlivým agregátům. 

Výhody plovoucích sacích bagrů: práce probíhají bez nutnosti přerušit vyuţití vodní 

plochy (rekreační, dopravní, průmyslové nebo chovné vyuţití), v průběhu prací není 

zhoršena kvalita vody odbahňovaného rybníka, doprava těţeného materiálu ve zvodnělém 

stavu pomocí potrubí do vzdálenosti několika kilometrů, okolí není zatěţováno 

nadměrným hlukem, pohybem strojů a prašností, těţba můţe probíhat v určené vrstvě bez 

nutnosti těţit na úroveň únosného dna. 

Nevýhody plovoucích sacích bagrů: těţený materiál je z důvodu přepravy 

několikanásobně naředěn, při konečném uloţení je nutno počítat s vyšší kapacitou úloţiště 

nebo se strojním odvodněním. 

Postup zpracování sedimentu: 

Plovoucí sací bagr sediment „vysaje“ ze dna nádrţe a přepraví potrubím do místa 

dalšího zpracování. Sediment těţený sacím bagrem je při těţbě naředěn z původní 

hmotnostní sušiny cca 20 – 25 % zhruba na úroveň 6-9 %. V současné praxi se tento 

sediment většinou nechá přirozeně ,,odvodnit“ buď v místě konečného uloţení, nebo 

dočasně uloţené laguně. Těţený sediment strojně zpracován na břehu (sušina po 

odvodnění aţ 60%) a poté jiţ odvodnění odváţen nákladními auty do místa konečného 

uloţení. 

Strojní zpracování sedimentu zahrnuje několikastupňový proces obsahující dočasné 

sedimentační a homogenizační nádrţe, filtrační a separační zařízení, vysokorychlostní 

odstředivku a potřebnou dopravní a manipulační techniku. 

c) Další metody pomocí korečkových rypadel nebo odstřelem bahna. 
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7.2 Moţnosti uloţení vytěţených sedimentů 

Při odstraňování sedimentů z rybníků a koryt řek vznikají problémy s jejich 

uplatněním. 

Uplatnit je lze: 

 moţné vyuţití přímo na zemědělskou půdu 

 jako surovinu pro výrobu kompostu 

 v případě silné kontaminace se ukládají na skládku 

Ve všech případech je třeba v souladu s příslušnou platnou legislativou zajistit 

odběry vzorků a jejich analýzu. 

7.2.1 Uloţení sedimentů na zemědělskou půdu 

Vytěţené sedimenty lze na zemědělskou půdu uloţit podle vyhlášky č. 257/2009 

Sb., o pouţívání sedimentů na zemědělské půdě podle § 3 za těchto podmínek: 

a) hodnoty koncentrací rizikových prvků a rizikových látek v nich obsaţených 

nepřesahují limitní hodnoty stanovené v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8 – Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu v mg.kg
-1

 sušiny [34] 

Poř. číslo Ukazatel Limitní hodnoty 

1 As 30 

2 Be 5 

3 Cd 1 

4 Co 30 

5 Cr 200 

6 Cu 100 

7 Hg
1) 

0,8 

8 Ni 80 

9 Pb 100 

10 V 180 

11 Zn 300 

12 BTEX
2) 

0,4 

13 PAU
3) 

6 

14 PCB
4) 

0,2 

15 uhlovodíky C10 - C40 300 
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16 
DDT (včetně 

metabolitů) 0,1 

Vysvětlivky: 

1) Obsah Hg se stanoví jako celkový obsah; obsahy ostatních prvků, tj. As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn 

se stanoví extrakcí lučavkou královskou 

2) BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů 

3) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma, antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, 

benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, indeno 

(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu) 

4) PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 

b) koncentrace vybraných rizikových prvků a rizikových látek v půdě nepřekračují 

limitní hodnoty stanovené v tabulce č. 9, koncentrace vybraných rizikových prvků a 

rizikových látek v půdě se nezjišťují v případě, nepřekračují-li v sedimentu limitní hodnoty 

stanovené v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9 - Limitní hodnoty rizikových prvků a látek v půdě, na kterou má být sediment použit [34] 

Textura půdy 
Ukazatel v mg . s

-1 

As Be Cd Co Cr Cu Hg
1) 

Ni Pb V Zn PCB
2) 

PAU
3) 

Běţné půdy
4) 

20 2 0,5 30 90 60 0,3 50 60 130 120 0,02 1,0 

Lehké půdy
4)

 

(písky, hlinité 

písky, 

štěrkopísky) 

15 1,5 0,4 20 55 45 0,3 45 55 120 105 0,02 1,0 

Vysvětlivky: 

1) Obsah Hg se stanoví jako celkový obsah (AMA-254) 

2) PCB – polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 

3) PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, 

benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, 

indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu) 

Obsahy prvků As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn se stanoví extrakcí lučavkou královskou 

4) Kategorizace půd 

a) Běţné půdy (písčitohlinité, hlinité a jílovité), jsou půdy s normální variabilitou prvku, s 

normálním půdním vývojem v různých geomorfologických podmínkách v oblastech různých psamitických, 

pelitických hornin sedimentárních, kyselých, neutrálních, místy i bazických hornin vyvřelých a hornin 

metamorfovaných. Jedná se o půdy, které nevznikaly z geogenně a petrograficky anomálních hornin, jako 

jsou písky, štěrkopísky, ultrabazické horniny (hadce, amfibolity, leucitity) a horniny karbonátové. Patří sem i 

oblasti, kde se na vzniku půd podílejí horniny, případně ţíly s vysokým stupněm metalogenetického 

zrudnění. 
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b) Lehké půdy, na velmi lehkých a chudých matečních horninách, jako jsou písky a štěrkopísky. Při 

vymezení těchto půd je nutné vycházet ze zastoupení jemných částic (do 0,01 mm), které tvoří maximálně 10 

%. U půd písčitých na píscích, štěrkopíscích a štěrcích je to hlavně v důsledku nízké sorpční schopnosti, kdy 

i v případě přímého pouţití surovin s normálními obsahy rizikových prvků dochází k rychlému znečišťování 

podzemních a povrchových vod. 

c) Půdy na substrátech s geogenně podmíněnými extrémními obsahy některých rizikových prvků. 

Obsahy rizikových prvků na těchto půdách jsou značně nevyrovnané a vysoké, zvláště Cr, Co, Ni, a to v 

celém půdním profilu. 

c) nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy, 

na kterou jsou vytěţené sedimenty pouţity, a výše obsahu skeletu splňuje hodnoty uvedené 

v tabulce č. 10. 

Tabulka č. 10 – Limitní hodnoty obsahu skeletu v sedimentu [34] 

Ukazatel  Limitní hodnoty 

Obsah skeletu 2 - 4 mm max. 30 % 

Obsah skeletu nad 4 mm max. 2 % 

d) je dodrţena maximální aplikační dávka sedimentu, stanovená v tabulce č. 11, při 

dodrţení podmínky, ţe sediment je odvodněný a jeho pouţití nezhorší vodní reţim půdy 

Tabulka č. 11 - Maximální aplikační dávka sedimentu na 1 ha zemědělské půdy v tunách sušiny [34] 

Textura půdy 

Textura sedimentu 

písčitohlinití hlinitý jílovitohlinitý jílovitý 

Běţné půdy 600 750 450 300 

Lehké půdy (písky, hlinité písky, štěrkopísky) 450 600 750 750 

e) stanovená dávka sedimentu je na pozemek pouţívána v jedné agrotechnické 

operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, 

rovnoměrně po ploše pozemku, v maximální výšce vrstvy pouţitého sedimentu do 10 cm; 

v případě menší hloubky orničního profilu neţ 30 cm musí být dodrţen poměr pouţitého 

sedimentu k ornici 1 : 3, hloubka ornice se hodnotí podle pátého číselného znaku 

bonitovaných půdně ekologických jednotek 

f) jsou zapraveny do půdy do deseti dnů od jejich rozprostření 

g) doba od posledního pouţití sedimentu na daný pozemek je delší deseti let 
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h) doba od posledního pouţití upraveného kalu na daný pozemek je delší neţ 1 rok 

i) ekotoxikologické testy uloţené podle zákona o ochraně zemědělského půdního 

fondu neprokáţí kontaminaci sedimentu, pokud byly tyto testy uloţeny 

j) sledování indikátorových mikroorganismů uloţené podle zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu neprokáţe kontaminaci sedimentu patogenními činiteli, 

pokud bylo toto sledování uloţeno 

7.2.2 Kompostovaní sedimentů 

Maximální obsahy rizikových prvků v kompostech a surovinách pro jejich výrobu 

stanoví ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. 

Kompost obecně zlepšuje vlastnosti půdy a slouţí k pokrytí skládek nebo k 

zatravnění okrajů vozovek, popřípadě k rekultivaci. Těţké kovy, obsaţené v kompostech z 

odpadů říčních sedimentů, omezují v širokém pouţití, i kdyţ spory o škodlivosti těţkých 

kovů a jejich transport do potravního řetězce ze substrátu je předmětem mnoha diskusí. 

Obecně slouţí komposty k vylepšení půdy, zejména k jejímu obohacení organickou 

hmotou. 

Kompostování se sestává zpravidla ze tří fází: 

 Rozmělnění (drcení) 

 Zrání (aerobní přeměna s přísunem vzduchu nebo vody) 

 Dozrávání mineralizace 

7.2.3 Uloţení sedimentu na skládku 

Technické poţadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, 

technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitoring a podmínek jejich uzavření a 

rekultivace se pokládají za splněné, odpovídají-li příslušným technickým normám ČSN 83 

8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 

83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - 

Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - 

Odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek, 

ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek. 

Odpady jsou na skládky jednotlivých skupin přijímány podle druhu a kategorie 

odpadů podle Katalogu odpadů a Seznamu nebezpečných odpadů, podle jejich skutečných 
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vlastností, podle třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou, podle obsahu škodlivin v sušině, na 

základě jejich vzájemné mísitelnosti. 

Na skládky odpadů se odpady ukládají tak, aby nemohlo dojít k neţádoucí 

vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek nebo k narušení těsnosti, stability a konstrukce 

skládky. 

Skládky se dělí dále podle technického zabezpečení na skupiny: 

a) skupina S - inertní odpad - určená pro inertní odpady kategorie ostatní odpad, 

jejichţ vodný výluh nepřekračuje v ţádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy 

číslo II a limitní hodnoty obsahu organických škodlivin v sušině nepřesahují stanovené 

normy. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují 

S-IO. 

b) skupina S - ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichţ 

vodný výluh nepřekračuje v ţádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo III 

uvedené, pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichţ přijatelnost na jednotlivé 

skupiny skládek nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu (např. komunální odpad 

a směsný stavební a demoliční odpad) a za podmínek stanovených i pro nebezpečný odpad. 

Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-OO 

S-OO1 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie 

ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozloţitelných látek a odpadů z 

azbestu za stanovených podmínek  

S-OO2 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie 

ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozloţitelných látek, 

nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7, 

S-OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie 

ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozloţitelných 

látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu 

za podmínek stanovených v § 7. Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány 

odpady na bázi sádry, 

 c) skupina S - nebezpečný odpad - určená pro nebezpečné odpady. Pro účely 

evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-NO 
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7.3 Vyhodnocení geotechnických vlastností sedimentů 

V rámci zlepšení uplatnitelnosti byly provedeny geotechnické rozbory sedimentů 

při odstraňování nánosů z řeky Labe v úseku Ústí nad Labem aţ Lovosice. 

Akce: LABE, Ústí nad Labem, oprava vodního toku, odstranění nánosů, říční 

km 769,68-787,54 

Během povodně 08/2010 způsobené extrémními sráţkami došlo k značným 

přesunům splavenin na drobných přítocích řeky Labe v předmětném úseku a k následnému 

uloţení těchto splavenin u ústí těchto toků v řece Labi. Nejhorší situace byla na níţe 

uvedených tocích, jejichţ dejekční kuţely sniţovaly kapacitu toku a místy i ovlivňovaly 

labskou vodní cestu. Účelem opatření byla obnova kapacity vodního toku a zajištění 

plavebních hloubek v předmětných lokalitách.  

Kubatura nánosů v jednotlivých lokalitách byla stanovena na základě geodetického 

zaměření břehu a předmětné části koryta podél břehu v úseku vyústění drobných toků. 

 

Obrázek 3 – Přehledná situace sledovaného úseku [35] 
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Obrázek 4 - Labe, lokalita Malé Žernoseky - odstranění nánosů, ř.km 783,52[35] 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Foto: Milešovský potok ř.km 783,52 – pohled po proudu [36] 
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Obrázek 6 - Labe, lokalita Sebuzín - odstranění nánosů, ř. km 773,68 [35] 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Foto: Tlučenský potok ř.km 773,68 – pohled po proudu [36] 
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Obrázek 8 - Labe, lokalita Sebuzín - odstranění nánosů, ř. km 773,22 [35] 

 

 

 

 

Obrázek 9 – Foto: Potok Rytina ř.km 773,22 – pohled po proudu [36] 
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Obrázek 10 - Labe, lokalita Sebuzín - odstranění nánosů, ř. km 772,6 [35] 

 

 

 

 

Obrázek 11 – Foto: Němčický potok ř. km 772,6 – pohled po proudu [36] 
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Obrázek 12 - Labe, lokalita Brná - odstranění nánosů, ř. km 770,94 [35] 

 

 

 

 

Obrázek 13 – Foto: Průčelský (Prudký) potok ř.km 770,94 – pohled proti proudu [36] 
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Ze zaměření jednotlivých lokalit byly sestrojeny digitální modely terénu (DMT) ze 

kterých byly následně zkonstruovány příčné profily stávajícího stavu. Do příčných profilů 

bylo promítnuto poţadované odstranění nánosů a dle příčných profilů bylo odstranění 

nánosu zpět zapracováno do situací jednotlivých lokalit. Odstranění nánosů bylo navrţeno 

na kótu určenou hloubkou (2,2 m + 0,3 m) pod nejniţší provozní hladinu VD Střekov – 

140,40 m n.m. (Bpv). Tato kóta je 137,90 m n.m. K této kótě byly stanoveny kubatury 

prohrábek s respektováním stávajícího opevnění koryta toku. Svahy odtěţených nánosů 

byly navrţeny ve sklonu 1:3. 

Způsob provádění vlastní těžby a úpravy dna: 

Nánosy byly ze dna toku hrnuty k břehu nebo plavidlu pomocí obojţivelného 

dozeru KOMATSU, typ D 155 W-1 (obrázek 14). Hlavním vyuţitím toho stroje jsou, 

prohrábky v korytech řek, práce pod vodou (všude tam, kde je kladen důraz na přesnost 

provedení, kde nedosáhnou suchozemské bagry nebo kde je obtíţná těţba z plovoucích 

zařízení), provádění shybek a opevňovací práce na dně a na březích, jako jsou kamenné 

záhozy, pohozy apod. 

 

Obrázek 14 – Foto: Komatsu D 155 W – 1 – převoz z lokality potoka Rytina ř. km 773,22 [36] 
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Na rozdíl od jiných plovoucích zařízení, či jiných mechanismů k prohlubování řek, 

pracuje KOMATSU zcela samostatně, téměř nepřekáţí v řečišti (značná výhoda pro práci 

v plavební dráze) a nepotřebuje sloţité kotvení. Další nespornou výhodou je přesnost a 

čistota prohrábky nebo vytvoření rýhy pro shybku. Na dně řeky, či jiné vodní plochy za 

sebou nechává téměř rovný povrch a vytvářené břehové hrany jsou čistě vyprofilované. 

Pracuje s přesností 10 cm, a právě tato přesnost, samostatnost, ekologičnost a pohyblivost 

ho staví jednoznačně před konkurenci, čili suchozemce s dlouhými rameny, nebo 

pozemními bagry umístěnými na plovoucích zařízeních. 

Celý stroj je poháněn a ovládán pomocí pneumaticko-hydraulického systému. Na 

vrcholu komína je kromě signalizačního majáku umístěna i speciální anténa, pomocí které 

je stroj dálkově řízen. Pro případ selhání dálkového ovládání stroje je na strojovně umístěn 

malý ovládací panel, díky kterému můţe potápěč dopravit stroj na břeh. 

Po naplnění radlice se přiklopí ochranná klapka, která brání rozplavení natěţeného 

materiálu proudící vodou a stroj transportuje vytěţený materiál buď na mezideponii ve 

vodě nebo přímo na břeh. Nejvíce efektivní je transport materiálu do 100 m. Pokud je 

vzdálenost větší, vytvoří se mezideponie umístěná ve vodě.   

  Přihrnutý materiál byl pomocí suchozemského bagru, umístěném na lodi, vytěţen 

do nákladní lodě a převezen na deponii do Vaňova v Ústí nad Labem.  

Projekt předpokládal provádění těţby z hladiny, tj. z plavidel s naloţením na čluny 

bez zásahů do břehů viz obrázek.  
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Obrázek 15 -  Foto: práce bagru umístěného na lodi v lokalitě potoka Rytina ř. km 773,22 [36] 

Z hlediska těţených nánosů se jednalo o hrubší říční štěrky. Při těţbě bylo 

uvaţováno s koeficientem nakypření 1,08. Vytyčení bylo provedeno na základě příčných 

profilů a situace prohrábek na břehu kolíky na vytyčovací přímce. Těţba byla prováděna 

takovým způsobem, aby poslední vrstva o mocnosti cca 0,1 m byla dotěţena se současným 

urovnáním dna bez kolejí a jam ve dně.  

Kubatura odtěţených nánosů: 

 Lokalita Milešovský potok, ř.km 783,52 - 2 255 m
3 

 Lokalita Tlučeňský potok, ř.km 773,68 - 900 m
3 

 Lokalita Rytina, ř.km 773,22 - 6 619 m
3 

 Lokalita Němčický potok, ř.km 772,6 - 1 531 m
3 

 Lokalita Průčelský (Prudký) potok, ř.km 770,94 - 1 017 m
3 

CELKEM 12 323 m
3
. 

Při realizaci akce na odstranění nánosů z výše uvedených lokalit byly také 

provedeny geochemické rozbory sedimentů, viz tabulka níţe - jakost sedimentů. 

Tabulka č. 12 - Jakost sedimentů [37] 

Název profilu 
Zn Ni Pb As Cu Hg Cd 

mg.kg⁻¹ mg.kg⁻¹ mg.kg⁻¹ mg.kg⁻¹ mg.kg⁻¹ mg.kg⁻¹ mg.kg⁻¹ 
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Milešovský potok 143,00 24,00 11,00 5,70 14,00 < 0,10 < 0,10 

Směsný vzorek 52,00 78,00 < 1,00 21,00 35,00 < 0,10 < 0,10 

Pozn.: Směsným vzorkem ji míněno odebraný vzorek z lokalit Němčický potok ř.km 772,6, potok 

Rytina ř.km 773,22, Tlučenský potok ř.km 773,68 a Prudký potok ř.km 770,94. 

Vyhodnocení geochemických rozborů: 

Ukazatele vyhovují limitům podle přílohy č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb. v platném 

znění. Vytěţený materiál není odpadem (viz výsledky rozboru) a můţe být pouţit pro další 

vyuţití bez nutnosti dekontaminace. 

7.2.3 Hodnocení geotechnických vlastnosti vytěţených sedimentů 

Projekt uvaţoval po odtěţení sedimentů uloţení na recyklační středisko 

s konstatováním, ţe zhotovitel můţe uvaţovat s jinou variantou řešení likvidace odpadu 

v souladu s platnou legislativou. 

Během vlastní realizace těţby sedimentů z koryta řeky Labe byl vznesen poţadavek 

na provedení geotechnických rozborů z hlediska moţnosti vyuţití odtěţených sedimentů 

pro účely ve stavebnictví, na moţné zásypy, či jiné terénní úpravy. 

Vzorek pochází z lokality řeky Labe, ze stavby ,,Labe, Ústí nad Labem, oprava 

vodního toku – odstranění nánosů z koryta toku ř.km. 769,68 – 787,54“. Jedná se o směs 

odtěţených sedimentů z výše uvedené stavby, která byla, jak jiţ bylo výše zmíněno, 

odtěţena v daných lokalitách a pomocí lodí přepravena na deponii do Vaňova v Ústí nad 

Labem. Zkušený vzorek sedimentů byl odebrán v recyklačním středisku LUNA VP ve 

Vaňově v Ústí nad Labem. 

 Popis odběru vzorku 

Na odběr směsi sedimentu byly potřebné čisté nádoby k umístění směsi odebraného 

vzorku. Nádoby byly naplněny dostatečným mnoţstvím zkoušeného vzorku. Ideální je 

odběr z několika míst odebírané lokality k zajištění co nejreprezentativnějšího charakteru 

odebíraného vzorku.  Při odběru je vyplněn odběrový protokol – do protokolu se zapíše 

lokalita, typ vzorku, poţadovaná analýza, datum a čas, popis odběru. 

 Metodika zkoušek 

- Laboratorní stanovení vlhkosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892 – 1 

- Laboratorní stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892 – 12 
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- Laboratorní stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892 – 4 

- Základová půda pod plošnými základy dle ČSN 73 1001 

- Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin dle ČSN EN 13286 – 2 

- Koeficient filtrace výpočtem z křivky zrnitosti dle Malleta 

 Laboratorní část – výsledky zkoušek 

Pro zpracování vzorku ke stanovení zrnitosti potřebujeme: 

- Lopatky na manipulaci se sedimentem, nádobu na promíchávání – větší nádobu 

(např. kýbl), sadu sít, hustoměr, stopky, teploměr, váhy a sušárnu 

Tabulka č. 13 – Výsledky zrnitostní zkoušky[38] 

Síto (mm) Propad (%) Síto (mm) Propad (%) 

63 100 0,25 33,98 

31,5 100 0,125 15,56 

16 97,5 0,63 10,27 

8 86,27 0,0576 9,58 

4 80,12 0,0411 8,37 

2 77,24 0,0246 3,91 

1 68,27 0,0172 0,12 

0,5 53,62   

Na základě praktického rozboru zkoušky zrnitosti, která nám přiblíţila procentuální 

zastoupení velikosti zrn zkoušeného vzorku (tabulka výše) byla za pomocí počítačového 

programu vykreslena křivka zrnitosti. 

Graf č. 2 – Křivka vyhodnocení zrnitostního rozboru [38] 
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Pozn.:  Propustnost zeminy určený výpočtem z křivky zrnitosti dle Malleta 

Koeficient filtrace k = 1,83.10
-5 

m.s
-1 

Pro zpracování vzorku o laboratorním stanovení zhutnitelnosti zemin 

Proctorovou zkouškou potřebujeme: 

- Strassentest 

Stanovení zhutnitelnosti zemin-Proctorova zkouška: 

Maximální objemová hmotnost 1685 kg*m
-1

, při optimální vlhkosti 18,9 %, 

pórovitost 36,4 %, saturace 87,3 %.        

Graf č. 3 – Křivka stanovení objemové hmotnosti [38] 



Jan Zurek: Technologické moţnosti nakládání se sedimenty 

 

2012  60 

 

Tabulka č. 14 – Vyhodnocení zkoušky objemové hmotnosti [38] 

Pro zpracování vzorku ke stanovení konzistenčních mezí potřebujeme: 

- Kuţelový penetrační přístroj, váhy, sušárnu, laboratorní sklo 

Tabulka č. 15 – Výsledky zkoušky stanovení konzistenčních mezí [38] 

 mez tekutosti  WL mez plasticity WP 

číslo misky 1 2 3 4 5 6 7 8 

váţenka+vlhká 

zemina v g 19,79 19,36 20,51 16,79 27,54 26,56 13,06 12,64 

váţenka+sušina 

v g 17,62 17,2 18,17 15,19 24,44 23,6 12,32 11,91 

váţenka 8,64 8,32 8,66 8,91 12,55 12,44 9,19 8,84 

vlhkost v % 

sušina 24,16 24,32 24,61 25,48 26,07 26,52 23,64 23,78 

penetrace 

kuţele v mm 16,8 17,6 19 22,8 26,4 29,9 průměr 23,71 

Číslo válce 1. 2. 3. 4. 5. 

Vlhkost (%) 9,5 14,3 17,7 21,2 23,9 

Objemová hmotnost (kg*m
-3

) 1499 1638 1682 1672 1621 
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Graf č. 4 – Křivka stanovení konzistence [38] 

 

Vlastní zkoušení vzorku se skládá z praktické části, jednotlivých postupů zkoušení 

dle norem ke stanovení jednotlivých analýz, a dále na základě provedení praktického 

zkoušení jsou hodnoty zaneseny do počítačového programu, pomocí kterého jsou hodnoty 

vykresleny v křivkách. 

Tabulka č. 16 – Shrnutí výsledků analýzy sedimentů [38] 

Laboratorní číslo vzorku 19193 

Porušený/Neporušený vzorek Porušený 

Popis zeminy dle ČSN 73 1001 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 

Třída 

Symbol 

S3 

S-F 

Přirozená vlhkost (%) 19,03 

Mez tekutosti (%) 24,9 

Mez plasticity (%) 23,7 

Index plasticity (%) 1,2 

Číslo konzistence Neuvedeno 

Konzistence Neuvedena 

Maximální objemová hmotnost Proctor 

(kg.m
-3

) 

1,685 

Při optimální vlhkosti (%) 18,9 

Koeficient filtrace (m.s
-1

) 1,83 x 10
-5 
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Na základě výsledků shrnuté v tabulce č. 16 provedené geotechnice analýzy 

zkoušeného vzorku je moţné konstatovat, ţe vytěţené sedimenty z akce ,,Labe, Ústí nad 

Labem, oprava vodního toku – odstranění nánosů z koryta toku ř.km. 769,68 – 787,54“ lze 

dále vyuţít pro účely ve stavebnictví. Především bylo potřebné geotechnickou analýzou 

sedimentů prokázat vhodnost pouţití do násypových konstrukcí (zemních valů, zásypů rýh, 

aj.) z hlediska vyhovění poţadavkům zátěţových zkoušek prováděných při realizacích 

staveb.  

Vytěţené sedimenty byly na deponii (v recyklačním středisku LUNA VP) upraveny 

– drceny a přetříděny podle frakcí, ke zvýšení poţadavků na jejich uplatnění. Po úpravě dle 

jednotlivých frakcí byly nabízeny k odprodeji jako alternativní zásypové materiály za 

dostupnější ceny v porovnání se zásypovými materiály nabízeny kamenolomy či jinými 

distributory zásypových materiálů.  

8. Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na problematiku říčních sedimentů, jejich 

kontaminaci, způsoby odtěţení a jejich následné vyuţití. 

Legislativní rámec, jak jiţ bylo v práci zmíněno, striktně nezařazuje říční sedimenty 

v dikci zákona 185/2001 Sb., jako odpad ale dává moţnost za určitých podmínek 

prokázání jejich „nezávadnosti“ a jejich další moţné vyuţití. 

Byly přiblíţeny nutné kroky k vyloučení výskytu škodlivin v sedimentech, jako 

jsou především geochemické rozbory odtěţovaných sedimentů. 

Praxe bývá většinou taková, ţe i přes vyloučení výskytu škodlivin nebo prokázání 

pouze minimálního mnoţství nepřekračující výši danou zákonem jsou sedimenty stejně 

ukládány na skládkách a to proto, řečeno z mého pohledu, mít co nejmenší starost při práci 

s jejich likvidací a v některých případech bohuţel i z ekonomických důvodů. 

Pokud se na daný problém díváme z pohledu nezatěţovat ţivotní prostředí, a o to 

nám jde především, nabízí se mnoho alternativních moţností dalšího nakládání s tímto 

materiálem. V diplomové práci byly například zmíněny, mimo moţnosti ukládání na 

skládky nebo jejich kompostování, také způsoby ukládání na zemědělskou půdu. Na 

konkrétním příkladu odtěţených sedimentu z koryta řeky Labe bylo prokázáno, ţe jejich 
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vyuţití se dá efektivně uplatnit především ve stavebnictví. Kdybychom se měli zaměřit na 

ekonomickou analýzu výhodnosti, zda uloţit na skládku nebo za podmínek následné 

úpravy (drcení a třídění) pouţít pro účely ve stavebnictví jsou náklady prakticky totoţné. 

Samozřejmě je vţdy nutné provádět ekonomickou analýzu na konkrétním daném příkladu. 

Ne vţdy jsou náklady na uloţení sedimentů na skládku niţší a naopak. 

 Z hlediska nezatěţování ţivotního prostředí bych vţdy doporučil zváţit moţnost 

následného vyuţití sedimentu a ukládání na skládky pouze za okolností nezbytně nutných 

nebo v případě silně kontaminovaných. 
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