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Anotace 
 

Tato diplomová práce se zabývá sledováním účinnosti sanačních metod při dekontaminaci 

podzemních vod znečištěných chlorovanými etylény pomocí testů ekotoxicit. 

V teoretické části práce popisuji vlastnosti chlorovaných etylénů, platnou legislativu 

v oblasti sanačních technologií, charakteristiku dvou vybraných lokalit a použitých 

sanačních technologií. V experimentální části jsem se zabýval zhodnocením účinnosti 

dekontaminace na vybraných lokalitách a odstranění chlorovaných etylénů na základě 

získaných dat chemických analýz. Vlastním přínosem práce je provedení padesáti dvou 

testů ekotoxicit na vzorcích podzemních vod z vybraných osmi vrtů v průběhu 

dekontaminace území. Zkouška ekotoxicit probíhala na dafniích magna, Vibrio fischeri, 

salátu, zelených řasách a pšenici. 
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Summary 
 

This diploma thesis deals with monitoring the effectiveness of remediation methods in 

decontamination of groundwater contaminated with chlorinated ethenes using ecotoxicity 

tests. The theoretical part I describe the characteristics of chlorinated ethenes, the 

applicable legislation for the remediation technologies, the characteristics of the two 

selected localities and of the used remediation technologies. In the experimental part I 

evaluate the effectiveness of the decontamination at selected locations and of the 

chlorinated ethenes removal, based on the obtained data of chemical analysis. Own 

contribution of the thesis is the fifty two ecotoxicity tests implementation on eight 

groundwater samples from selected wells during the area decontamination. Ecotoxicity 

tests are conducted on Daphnia magna, Vibrio fischeri, lettuce, green algae and wheat. 
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1. Úvod a cíl práce 
 

Moje diplomová práce navazuje a vychází z mé bakalářské práce, kde jsem se 

zabýval popisem a rozdělením sanačních technologií podle místa zasažení a typu použité 

metody. 

Ve své diplomové práci ověřuji účinnost použitých sanačních technologií na dvou 

vybraných lokalitách znečištěných chlorovanými etylény. Cílem práce je zhodnocení 

toxicity na vzorcích podzemních vod z vybraných lokalit pomocí testů ekotoxicit.  

Testy ekotoxicity jsou v zahraničí používány pro hodnocení toxicity 

kontaminovaných povrchových vod, podzemních vod i zemin. V České republice jsou 

testy ekotoxicity z legislativního rámce používány pro hodnocení jedné vlastnosti 

nebezpečných odpadů a dále v rámci vyhlášky č. 294/2005 Sb. při posuzování možnosti 

využití odpadů pro povrchovou úpravu terénu. Tyto testy ekotoxicit ale nezohledňují typ 

matrice, takže pro hodnocení některých odpadů nejsou vhodné. 

V dnešní době legislativa České republiky stanovuje jako hodnotící kritérium pro 

koncentraci polutantů pouze chemickou analýzu. Tento přístup je nedostatečný a může být 

i zavádějící z důvodu výskytu vedlejších produktů, které nejsme schopni chemickou 

analýzou zjistit. 

Pro stanovení ekotoxicity v průběhu dekontaminace lokalit jsem zvolil testy se 

zelenými řasami, dafniemi, bioluminiscenčními bakteriemi, salátem a pšenicí. 

Tyto testy na vybraných lokalitách realizuje firma ENVISAN- GEM, a.s., která 

mi umožnila provést měření ekotoxicity na vzorcích z daných lokalit v březnu až dubnu 

2013 v laboratořích této společnosti. Celkem jsem provedl padesát dva testů ekotoxicit a 

padesát šest testů fyzikálních, chemických a mikrobiologických testů ze vzorků 

podzemních vod z osmi vybraných vrtů. Ze vzorků na lokalitě A jsem provedl testy 

ekotoxicity na dafniích, Vibrio fischeri, salátu a zelených řasách. Také jsem provedl u 

každého vzorku měření pH, konduktivity, spektrofotometrické stanovení fosforu, stanovení 

amoniakálního dusíku s nitroprusidem sodným, stanovení dusičnanového dusíku 

spektrofotometrickou metodou a stanovení aerobních a anaerobních bakterií ve vodách. Na 

lokalitě B jsem provedl stejnou analýzu jako u lokality A, k testování ekotoxicity byla také 

přidána metoda testu inhibice růstu kořene pšenice. U obou metod byla také stanovována 

inhibice a fyzikálně-chemická a mikrobiologická analýza u čistých kontrolních vzorků. 

Cílem práce je zhodnocení toxicity na vzorcích podzemních vod v průběhu 

sanačních prací a vyhodnocení „nejcitlivějšího organismu- indikátoru“ pro chlorované 

etylény. 

 

2. Legislativa pro sanační technologie 

2.1. Staré ekologické zátěže 
 

V České republice jsou stovky oblastí, které jsou zatíženy starou ekologickou 

zátěží. V současném právním řádu neexistuje právní úprava, která by komplexně řešila 

problematiku starých ekologických zátěží v České republice. Staré ekologické zátěže jsou 
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problematické již nejednotností v užívané terminologii. Staré ekologické zátěže jsou také 

někdy označovány jako historické kontaminace, skryté znečištění, ekologická závada, 

ekologický závazek, stará ekologická škoda atd. 

Zlomovým rokem v oblasti starých ekologických zátěží byl rok 1989 a počátky 

90. let 20. století. V této době došlo k velkým změnám vlastnictví ze státu na soukromé 

osoby a to v podobě privatizací, odchodu Sovětských vojsk z území České republiky, 

restitucí a také přijetím nových zákonů v oblasti ochrany životního prostředí. Příkladem 

jsou zákony č. 17/1992 Sb. o životním prostředí a zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování 

vlivu na životní prostředí. 

Staré ekologické zátěže můžeme rozdělit: 

1) Zátěže výrobní- zátěže vzniklé po ukončení provozu různých 

průmyslových výrob (průmyslová výroba, těžba surovin, zemědělství, lesní a 

vodní hospodářství, doprava aj.); 

2) Zátěže nevýrobní- zátěže spojené s nevýrobními aktivitami 

společnosti (armáda, cestovní ruch, rekreace aj.) [1]. 
 

Jelikož pojem stará ekologická zátěž není legislativně definována, je nutné hledat 

definování dané problematiky u jiných podobných pojmů. Příkladem může být pojem 

ekologická újma, která je vymezena v §10 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 

Ekologická újma je definována jako ztráta nebo oslabení funkcí ekosystémů, vznikajících 

poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské 

činnosti [2]. Ekologická újma se vztahuje i na složky životního prostředí, které nemohou 

být vlastněny či nejsou v právním významu chápány jako věci. Zahrnuje i ztráty, které se 

nevztahují pouze na vlastníka poškozené věci, ale na celou společnost a tyto ztráty se 

projevují i mimo místo jejich původu. Vznikem zákona č. 17/1992 Sb. lze právně 

postihovat nejen případy újmy na životním prostředí, které lze vyjádřit finančním 

obnosem, ale také případy, které jsou velmi obtížně finančně ocenitelné [3], [4]. 

Ministerstvo životního prostředí pojmenovává starou ekologickou zátěž jako 

závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které 

došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (příkladem jsou ropné 

látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy aj.) [5]. 

Typické znaky pro staré ekologické zátěže: 

 dlouhodobá kontaminace prostředí; 

 antropogenní znečištění; 

 původce znečištění již zanikl nebo je neznámý; 

 enormní zásah do životního prostředí v dané oblasti; 

 skrytá hrozba pro daný ekosystém. 

 

 Problematika spojená se starými ekologickými zátěžemi a sanačními 

technologiemi je uvedena také v několika integrovaných databázových systémech jako je 

Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM), Centrální evidence havárií ČIŽP, 

Informační systém odpadového hospodářství (ISOH), Registr kontaminovaných ploch 

(RKP) a Databáze brownfields agentury CzechInvest. 
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2.2. Odpovědnost za řešení nápravy ekologických 

zátěží 
 

Systémové řešení problematiky starých ekologických zátěží začalo počátkem roku 

1990. V současné době eviduje Systém evidence kontaminovaných míst celkem 4364 

evidovaných lokalit [9]. Nejvýznamnější odpovědnost za odstranění starých ekologických 

zátěží nese stát. 

2.2.1. Legislativní přehled 
 

Tabulka č. 1: Legislativní nástroje pro řešení starých ekologických zátěží 
 

Působnost předpis číslo název pozn. 

Evropská 

unie 

směrnice 

Rady 

Evropských 

společenství 

79/409/EHS 
Směrnice o ochraně volně žijících 

ptáků 

téma ochrana 

ŽP 

92/43/EHS 

Směrnice o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin 

téma ochrana 

ŽP 

směrnice 

Evropského 

parlamentu a 

Rady 

2000/60/ES 

směrnice, která stanovuje rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky 

téma vodní 

hospodářství 

2004/35/ES 

Směrnice o odpovědnosti za ŽP 

v souvislosti s prevencí a nápravou 

škod na ŽP 

téma ochrana 

ŽP 

Česká 

republika 

zákon 

17/1992 Sb. 

v platném znění 
Zákon o životním prostředí 

téma životní 

prostředí 

178/2005 Sb. 

v platném znění 

Zákon o zrušení Fondu národního 

majetku ČR 
téma finance 

185/2001 Sb. 

v platném znění 
Zákon o odpadech 

téma 

odpadové 

hospodářství 

254/2001 Sb. 

v platném znění 
Zákon o vodách 

téma vodní 

hospodářství 

167/2008 Sb. 

v platném znění 

Zákon o předcházení o ekologické 

újmě a o její nápravě 

téma ochrana 

ŽP 

295/2011 Sb. 

v platném znění 

Zákon o způsobu hodnocení rizik 

ekologické újmy a bližších 

podmínkách finančního zajištění 

téma ochrana 

ŽP 

vyhláška 

17/2009 Sb. 

v platném znění 

Vyhláška o zjišťování a nápravě 

ekologické újmy na půdy v platném 

znění 
 

18/2009 Sb. 

v platném znění 

Vyhláška o projektování, provádění a 

vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a 

o postupu při výpočtu zásob 

výhradních ložisek v platném znění 

téma geologie 

381/2001 Sb. 

v platném znění 

Vyhláška, kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro 

téma 

odpadové 

hospodářství 
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účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů 

294/2005 Sb. 

v platném znění 
Vyhláška o nakládání s odpady 

téma 

odpadové 

hospodářství 

Metodický pokyn MŽP 

Vzorkovací práce v sanační geologii 

Věstník MŽP 

č. 2, příloha 

2, únor 2007 

K řešení problematiky stanovení 

indikátoru možného znečištění 

ropnými látkami při sanacích 

kontaminovaných míst 

Věstník MŽP 

č. 3, březen 

2008 

Pro průzkum kontaminovaného 

území 

Věstník MŽP 

č. 9, září 2005 

Zásady zpracování studie 

proveditelnosti opatření pro nápravu 

závadného stavu kontaminovaných 

lokalit 

Věstník MŽP, 

červen 2007 

K plnění databáze SEKM včetně 

hodnocení priorit 

Věstník MŽP 

č. 3, březen 

2011 

Pro zpracování základního popisu 

odpadů 
 

Pro použití reduktivních technologií 

in situ při sanaci kontaminovaných 

míst 

 

Pro použití oxidačních technologií in 

situ 
 

Pro průzkum kontaminovaného 

území 
 

Analýza rizik kontaminovaného 

území 

Věstník MŽP 

č. 3, březen 

2011 

Metodické příručky MŽP 

Hodnocení průzkumu a sanací  

Základní principy hydrogeologie 2010 

Možnosti geofyzikálních metod 2009 

Aplikace geofyzikálních metod při 

ochraně vodních zdrojů 
 

ISCO Aktualizace 2010  

Pro použití reduktivních technologií 

in situ při sanaci kontaminovaných 

míst 

2007 

Ostatní 

směrnice Fondu národního majetku 

České republiky a Ministerstva 

životního prostředí České republiky 

pro přípravu a realizaci zakázek 

řešících ekologické závazky při 

privatizaci č. 3/2004 

 

Dotační program Operační program 

ŽP, oblast podpory 4.2- Odstraňování 

starých ekologických zátěží 
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2.3. Testy ekotoxicity a legislativa 
 

V České republice jsou legislativně testy ekotoxicity prováděny v rámci 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Ekotoxicita je charakterizována jako vlastnost, 

kterou mají odpady, které představují akutní či chronické nebezpečí v důsledku 

nepříznivého zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo toxickými účinky na 

biotické systémy. V současnosti je hodnocení ekotoxicity nebezpečných odpadů 

ustanoveno vyhláškou č. 376/2001 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 294/2005 Sb. 

v platném znění, ve kterém jsou také uvedeny požadavky na výsledky ekotoxikologických 

testů. 
 

Tabulka č. 2: Uplatnění ekotoxikologických testů v legislativě [8] 
 

Předpis číslo název poznámka 

Zákon 

185/2001 Sb. 

v platném znění 
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

téma 

odpadové 

hospodářství 

350/2011 Sb. 

v platném znění 

Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o 

změně některých zákonů (chemický zákon) 

téma 

chemické 

látky 

Vyhláška 

381/2001 Sb. 

v platném znění 

Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů) 

téma 

odpadové 

hospodářství 

376/2001 Sb. 

v platném znění 
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

téma 

odpadové 

hospodářství 

306/1998 Sb. 

v platném znění 

Vyhláška, kterou se stanoví postup hodnocení rizika 

nebezpečných chemických látek pro životní prostředí 

téma 

chemické 

látky 

294/2005 Sb. 

v platném znění 

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

odpadové 

hospodářství 

299/1998 Sb. 

v platném znění 

Vyhláška, kterou se stanoví metody pro zjišťování 

fyzikálně- chemických a chemických vlastností 

chemických látek a chemických přípravků a vlastností 

chemických látek a chemických přípravků 

nebezpečných pro ŽP 

téma 

chemické 

látky 

Nařízení 

vlády 

25/1999 Sb. 

v platném znění 

Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení 

nebezpečnosti chemických látek a chemických 

přípravků 

téma 

chemické 

látky 
 

Současný stav legislativy, kdy jsou nástroje pro objektivní posouzení vlastností 

biologicky vyčištěných materiálů ze sanací omezeny zejména na chemické analýzy je 

nedostatečný, neboť neposuzuje stav složek životního prostředí z hlediska bioindikačních 

metod. V mnohých případech vhodně zvolený test ekotoxicity může nahradit jinak náročné 

a drahé chemické analýzy [9]. 
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3. Chlorované etylény 
 

3.1. Zařazení do systému 
 

Chlorované etylény (ClU) řadíme do systému chlorovaných derivátů organických 

sloučenin. Typ uhlíkatého řetězce rozděluje chlorované deriváty organických sloučenin na 

dvě skupiny alifatické a aromatické sloučeniny. Alifatické uhlovodíky tvoří sloučeniny, ve 

kterých je mezi atomy uhlíku jednoduchá, dvojná nebo trojná vazba. Do této skupiny 

náleží sloučeniny, které jsou mimo jiné odvozeny od metanu, etanu či etylénu. Atomy 

vodíku v těchto sloučeninách je nahrazen atomy chlóru. Aromatické uhlovodíky jsou 

tvořeny benzenovými jádry. 

Chlorované etylény řadíme mezi chlorované alifatické uhlovodíky. Základním 

stavebním prvkem těchto sloučenin je molekula ethenu (etylénu), která je tvořena dvěma 

atomy uhlíku, mezi kterými je dvojná vazba. Atomy vodíku jsou navázány jednoduchou 

vazbou na uhlík a jsou v této skupině nahrazeny jedním, dvěma, třemi nebo čtyřmi atomy 

chlóru. 
 

 
Obr. č. 1: Struktura molekul chlorovaných etylénů [10] 

 

3.2. Základní charakteristika 
 

Chlorované etylény byly vždy součástí moderního života. Poprvé byly vyrobeny 

v Německu na počátku 19. století, intenzivní využívání průmyslu začalo ve 20. letech 

minulého století, především k odmašťování. Další rozsáhlé využití začalo po 2. světové 

válce, když se trichloretylen (TCE) začal využívat v chemických čistírnách oděvů a 

textilním průmyslu. Nevhodné skladování, nakládání a likvidace odpadů byly běžnou praxí 

a vycházely ze špatných postupů a naprostého neporozumění dopadů na ŽP v oblastech 

nakládání s chlorovanými etylény i s dalšími chemickými látkami. V tomto období 

produkovaly USA přibližně 1milion tun ClU [11]. Od 70. let 20. století začalo na člověka 

doléhat dědictví z minulosti. Byly vynaloženy desítky miliard amerických dolarů na popis 
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dopadů a rizik desítek tisíc kontaminovaných oblastí. Peníze byly také vynaloženy na 

rozvoj sanačních technologií, které se jevily velmi slibně při dekontaminaci chlorovaných 

etylénů [12]. Od 70. let bylo používání chlorovaných etylénů postupně omezováno. 

Chlorované etylény patří k nejčastěji se vyskytujícím kontaminantům v půdách a 

podzemních vodách především z důvodu neopatrné manipulace během výroby, transportu, 

použití a také při nevhodném nakládání s odpady. I když bylo za poslední desetiletí 

vynaloženo velké úsilí na snížení kontaminace chlorovanými etylény, stále ještě existuje 

velké množství chlorovaných etylénů v horninovém prostředí jako součást starých 

ekologických zátěží, které nebyly ještě odstraněny [13]. 

Chlorované etyleny se intenzivně používaly proto, že měly velmi dobré technické 

vlastností. Patřily mezi nejrozšířenější odmašťovadla a rozpouštědla v průmyslu, při čištění 

a odmašťování strojů i výrobků, praní zaolejovaných textilií, čistírnách oděvů a 

galvanovnách [14]. 

V USA se dnes odhaduje počet kontaminovaných lokalit chlorovanými etyleny na 

15 000 až 20 000 [12]. 

 

3.3. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

Chlorované etylény mají z hlediska metodiky sanace některá specifika, která je 

nutno vzít v úvahu při výběru sanačních technologií. Jsou to především: 

 dlouhodobé přetrvání v horninovém prostředí; 

 možnost lokálního hromadění ve vysokých koncentracích; 

 snadná migrace v saturované i nesaturované zóně; 

 snadná separace z podzemní vody a naopak snadné vyplavování 

podzemní vodou z nesaturované zóny [15]. 

 

Tyto specifika závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech těchto sloučenin a 

vlastnostech horninového prostředí. 

Významnou vlastností ovlivňující transport chlorovaných etylénů v horninovém 

prostředí je hustota kapalné fáze. Z tabulky č. 1v příloze č. 1 je patrné, že hustota všech 

chlorovaných etylénů je vyšší než hustota vody. Hustota klesá s ubývajícím počtem atomů 

chlóru (se snižujícím se stupněm halogenizace). Vzhledem k hustotě vody se chlorované 

uhlovodíky řadí do skupiny polutantů těžších než voda nazývaných DNAPL(dense non-

aqueous phase liquid- kapalina hustší než voda, která je nemísitelná a nerozpustná ve 

vodě). Tyto látky při průniku do saturované zóny pokračují dále ve vertikální migraci, 

dokud jejich objem není vyčerpán na vytvoření volné fáze produktu na dně a v pórech 

zvodně [16]. Během rozpouštění je některý polutant v přímém kontaktu s proudící vodou, 

některý jen v částečném kontaktu a některý je zachycen ve slepých zakončeních pórů. 

Kapky polutantu v kontaktu s proudící kapalinou se přímo rozpouštějí. Rozpouštění je 

relativně rychlé. Naopak volná fáze polutantu ve slepě zakončených pórech s omezeným 

prouděním vody se uvolňuje difuzí a rychlost transportu polutantu do podzemní vody je 

nízká. Proto vlivem difuze může docházet ještě dlouhou dobu k pozvolnému rozpouštění 

kapalného rezidua, kdy jsou v podzemní vodě detekovány sice nízké, ale stále významné 

koncentrace chlorovaných etylénů [17]. Hustota ClU také do velké míry závisí na teplotě 

prostředí, kdy s rostoucí teplotou se hustota kapalné fáze snižuje. Při normálním tlaku a 
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teplotě běžných v horninovém prostředí se chlorované etylény dlouhodobě vyskytují jako 

kapaliny, kromě vinylchloridu (VC), který se vyskytuje v plynné fázi.  

Teploty tání i varu klesají se snižujícím se počtem atomu chloru v molekule 

chlorovaných etylénů. 

Další významnou vlastností chlorovaných etylénů je jejich nemísitelnost s vodou 

a malá rozpustnost ve vodě. Rozpustnost ve velké míře ovlivňuje chování sloučenin 

v saturované zóně. Z tabulky č. 1 v příloze č. 1 je patrné, že čím více atomů chloru 

molekula obsahuje, tím více se zvyšuje bod varu a hustota kapalné fáze a snižuje se 

rozpustnost ve vodě [18]. 

Migraci kapalné fáze z velké části ovlivňuje viskozita, která určuje snadnost, se 

kterým se molekuly pohybují proti sobě navzájem a závisí na silách a záleží na silách, 

které udržují molekuly pospolu- kohezi [19]. Oproti vodě, která má viskozitu při teplotě 

20°C  

1,00 cP, vykazují ostatní chlorované etylény nižší hodnoty. Z toho vyplývá, že 

jsou mobilnější. Látky jsou viskóznější, čím více těkavých látek se uvolní z tělesa 

chlorovaných etylénů. Viskozita klesá s nižším počtem atomů chlóru v molekule 

chlorovaných etylenů [20]. 

Transport chlorovaných etylénů v horninovém prostředí ovlivňuje také jejich 

těkavost. Těkavost látek určuje tlak par. Čím je tlak par vyšší, tím snáze dochází 

k přechodu z kapalného skupenství do plynného. Těkavost látek, které jsou rozpuštěny ve 

vodě, určuje Henryho konstanta. S rostoucí hodnotou Henryho konstanty vyšší vrůstá 

přestup látek do plynné fáze. Tlak par narůstá s teplotou a klesajícím počtem atomů chloru 

v molekule chlorovaných etylénů. V případě úniku ClU na povrch terénu dochází 

k částečnému odpaření do ovzduší. Zbytek uniklé látky se vsakuje do horninového 

prostředí v závislosti na propustnosti hornin a dešťových srážkách. Pokud nesaturovaná 

zóna obsahuje organické zbytky, mohou se chlorované etylény vázat i na ně. Kontaminace 

postupuje směrem do podloží nesaturovanou zónou, až narazí na hladinu podzemní vody. 

Vzhledem k tomu, že tyto kontaminanty jsou těžší než podzemní voda, klesají až na dno 

podzemního kolektoru. Úklon spodní nepropustné vrstvy kolektoru může umožnit šíření 

kontaminace i ve směru této nepropustné vrstvy, která nemusí být vždy totožná se směrem 

proudění podzemních vod [21]. 

Další významný proces, který ovlivňuje transport chlorovaných etylénů 

v horninovém prostředí je sorpce. Sorpce je vyjádřena lineární sorpční izotermou. Sorpce 

je intenzivnější, pokud se nalézá v kolektoru více organické pevné fáze. Organická pevná 

fáze v kolektoru se vyjadřuje jako váhová frakce organické hmoty foc. Hodnota foc 

charakterizuje horninu, hodnota Koc je koeficient sorpce na organický uhlík (%) a 

charakterizuje jednotlivé organické sloučeniny. Koeficient sorpce na organický uhlík je 

parametr pro popis rovnovážného rozdělení polutantu mezi jednotlivé fáze zeminy. 

Koeficient Koc udává stupeň směřování organické látky podléhat adsorpci na zemině a 

vychází z fyzikálních a chemických vlastností látky a zeminy. Látky s vysokým 

koeficientem Koc se dobře vážou na zeminu. Pokud není známa hodnota koeficientu Koc lze 

určit jeho hodnotu z rozdělovacího koeficientu oktanol- voda Kow. Hodnoty Koc a Kow jsou 

pro většinu známých chemických látek zadány. Z hlediska mobility na základě hodnot Koc, 

popřípadě hodnot Kow lze PCE označit jako středně mobilní, TCE jako mobilní a ostatní 

jako mobilní či velmi mobilní [11], [22]. 
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Intenzivní používání chlorovaných etylénů mělo za následek výskyt těchto látek 

ve všech složkách životního prostředí. Běžnou součástí atmosféry se chlorované etylény 

staly od 60. let 20. století a dodnes jejich koncentrace v atmosféře severní polokoule 

dosahuje  

15 až 16 ng/m
3
, v průmyslových oblastech jsou to jednotky až desítky µg/m

3
 [23]. 

Chlorované etylény jsou dráždivé a vykazují neurotoxicitu, hapatotoxicitu, kardiotoxicitu, 

nefrotoxicitu, karcinogenitu, mutagenitu i teratogenitu. 

 

3.4. Perchloretylén, PCE 
 

Základní charakteristika 
 

Perchloretylén má registrační číslo CAS 127-18-4 [24]. Je to bezbarvá, těkavá, 

nehořlavá kapalina [25]. Perchloretylén se nejčastěji používal pro suché čištění tkanin a 

textilií, jako prostředek na odstraňování mastných skvrn a pro praní surové vlny. Ve 

strojírenství sloužil k odmašťování povrchů kovových součástek. Nacházel uplatnění jako 

rozpouštědlo. Jeho dobré izolační vlastnosti přispěly k jeho využívání v elektrických 

transformátorech. Byl také součástí aerosolů, rozpouštědel, tiskařských inkoustů, těsnících 

hmot, leštidel a silikonů. Vzniká jako meziprodukt při výrobě pesticidů. 

V některých vysoce specifických technologických procesech je perchloretylén 

zatím nenahraditelným médiem, např. při: 

 odmašťování malých součástek s velkou členitostí povrchu; 

 odmašťování kovových součástek po procesu lapování před 

další povrchovou úpravou; 

 odmašťování kovových součástí před koncem kalení; 

 v odmašťovacích vanách, ultrazvukových pračkách, 

uzavřených odmašťovacích linkách [22]. 
 

Rizikovost 
 

Tabulka č. 3: Rizikovost perchloretylénu dle mezinárodních agentur [26], [27] 
 

Agentura kategorie poznámka 

IARC 2A látka pravděpodobně karcinogenní pro člověka 

ACGIH A3 zvířecí karcinogen 

NTP - pravděpodobně očekávaný lidský karcinogen 

U. S. EPA B - C pravděpodobný lidský karcinogen 
 

Perchloretylén působí především na centrální nervovou soustavu (CNS). Poruchy 

lze spatřit i několik let po ukončení expozice. Dlouhodobá expozice může mít za následek 

rakovinu jater a ledvin. 
  



Jakub Král: Kvalitativní změny chemizmu podzemních vod v průběhu sanace lokalit s výskytem 

chlorovaných ethylenů 

 

2013  10 

 

Tabulka č. 4: Účinky na organismy při vdechnutí perchloretylénu při různých 

koncentracích [28] 
 

Koncentrace 

[mg/kg] 

příznaky poznámka 

> 50 - lze ucítit 

> 150 trvalé změny na játrech a ledvinách u laboratorních zvířat 

> 200 zvracení, letargie, bolest hlavy, žaludku, podráždění očí, 

sliznic 

u člověka 

> 600 intenzivnější průběh jako v případě koncentrace  > 200 

mg/kg 

 

> 1500 selhání dýchacího ústrojí až smrt  
  

Koncentrace v pitné vodě by měla být nulová, jelikož perchloretylén je 

potenciální karcinogen. Agentura ochrany životního prostředí USA (EPA) stanovuje 

maximální koncentraci PCE v pitné vodě na 5 µg/l [27]. V České republice legislativa 

stanovuje nejvyšší mezní hodnotu, čímž její překročení vylučuje použití vody jako pitné na 

10 µg/l [29]. 

Světová zdravotnická organizace stanovila maximální přípustnou dávku v pitné 

vodě pro dospělého jedince na 0,047 mg/kg·den a pro vzduch nejvyšší koncentraci na 0,2 

mg/m
3
 [30]. 

Větší část absorbovaného perchloretylénu vyloučí tělo do 24 hodin v nezměněné 

podobě. Při vydechování je poločas rozpadu 1 až 72 hodin [31]. 

 

3.5. Trichloretylén, TCE 
 

Základní charakteristika 
 

Trichloretylén má registrační číslo CAS 79-01-6 [24]. Trichloretylén byl poprvé 

vyroben v roce 1864 E. Fisherem, ale většího komerčního využití dosáhl v Německu až 

v roce 1910. Od roku 1912 byl trichloretylén vyráběn pro prádelny, textilky a lakovny. Byl 

také využíván jako extrakční činidlo tuků. Nicméně toto použití bylo zastaveno v letech 

1923 až 1925, kdy TCE byl identifikován jako zdroj otravy skotu v Evropě z krmiv 

obsahující odtučněnou sóju. Využívání trichloretylénu v USA nastalo ve 20. letech 20. 

století. TCE byl využíván jako náhrada za ropné destiláty v chemickém čištění a stal se 

jedním z rozpouštědel používaných pro odmašťování pomocí páry. Použití jako 

odmašťovadla se snížilo v 60. letech 20. století hlavně z důvodu zpřísnění environmentální 

politiky a také postupným nahrazováním trichlorethanem. V roce 1965 byl v Los Angeles 

navržen předpis č. 66, který měl za úkol omezit emise rozpouštědel z průmyslových 

zařízení. Nicméně po bouřlivé diskuzi byly všechny chlorované etylény osvobozeny kromě 

trichloretylénu. Používání TCE bylo omezeno pro podezření z negativních účinků na 

ozónovou vrstvu a také pro potvrzení karcinogenních účinků na laboratorní myši. V roce 

1976 byl trichloretylén zahrnut do databáze Agentury pro ochranu životního prostředí 

v USA (EPA) a v roce 1977 zakázala FPA (Food Producers Association) přímé i nepřímé 

využívání TCE v potravinách [32]. 

Trichloretylén je bezbarvá, těkavá kapalina, která svým typickým zápachem 

připomíná chloroform. Je také výborné rozpouštědlo vazelíny, oleje, tuků, vosku, dehtu. 
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V textilním průmyslu se používá na pročesávání bavlny a vlny. Nejčastěji se používal jako 

rozpouštědlo z důvodu vysoké odpařovací schopnosti, nízké hořlavosti a reaktivitě a 

schopnosti rychle a efektivně rozpouštět širokou škálu organických sloučenin. V 70. letech 

byl využíván jako chladící náplň pro nízkoteplotní rozvody a v leteckém průmyslu 

k usnadnění tečení kapalného kyslíku. Do roku 1977 bylo prioritní využití trichloretylénu 

jako anestetika, k dezinfekci kůže a poranění v chirurgii, k ošetření zrní, extrakci vonných 

olejů, pryskyřic a při výrobě kávy bez kofeinu [33], [22], [34]. 
 

Rizikovost 
 

Tabulka č. 5: Rizikovost trichloretylénu dle mezinárodních agentur [35], [22] 
 

Agentura kategorie poznámka 

IARC 2A látka pravděpodobně karcinogenní pro člověka 

ACGIH A5 látka, která není podezřelá z karcinogenity u člověka 

NTP - po uvážení očekávaný lidský karcinom 
 

Má slabé mutagenní účinky pro některé bakterie a kvasinky a u člověka může 

způsobit rakovinu jater, ledvin a lymfatických žláz. Do organismu se dostává inhalací 

kontaminovaného vzduchu, požitím kontaminované vody nebo přímým kontaktem s kůží. 

Při krátkodobém vystavení dochází k bolestem hlavy či ospalosti. Při velmi vysoké 

koncentraci má narkotický účinek [36]. 
 

Tabulka č. 6: Účinky na organismy při vdechnutí trichloretylénu při různých koncentracích 

[34], [36] 
 

Koncentrace 

[mg/kg] 

příznaky poznámka 

od 100 - jde cítit 

270- 540 poruchy zraku a sluchu po 3,5- 7 hod. 

594- 810 snížení vnímavosti, paměti, manuální zručnosti, obratnosti a 

zvýšení času reakce na podměty 

 

> 1080 otupení motorických funkcí  
 

Toxicita TCE se projevuje zejména působením na centrální nervovou soustavu. 

Po delším působení trichloretylénu může dojít k hypertenzi, zvětšení srdce a arytmii. Při 

kontaktu s kůží dochází k vysušování pokožky, což může snížit obranyschopnost 

organismu vůči okolí [34], [36]. 

Agentura ochrany životního prostředí USA (EPA) stanovuje maximální 

koncentraci TCE v pitné vodě na 0,005 mg/l [37]. V České republice legislativa stanovuje 

limit pro pitnou vodu na 10 µg/l [29]. 

 

3.6. 1,1-Dichloretylén, 1,1-DCE 
 

Základní charakteristika 

 
1,1-Dichloretylén má registrační číslo CAS 75-35-4 [24]. Je to bezbarvá kapalina, 

která má typický zápach podobný chloroformu. Používá se nejčastěji při výrobě 
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polyvinylchloridu (PVC). Také se používá jako rozpouštědlo, při výrobě lepidel, umělých 

vláken, chladících směsí, obalů na jídlo nebo umělých pryskyřic [38]. 
 

Rizikovost 
 

Tabulka č. 7: Rizikovost trichloretylénu dle mezinárodních agentur [38], [22] 
 

Agentura kategorie poznámka 

IARC 3 látku nelze klasifikovat jako lidský karcinogen 

EPA C potencionální lidský karcinogen 

 
U zvířat dlouhodobá expozice vede ke karcinogenním projevům například nádory 

na plicích, ledvinách či mléčných žlázách. Mutagenní projevy byly pozorovány u bakterií 

kmenů Salmonella typhimurium, Escherichia coli a Saccharomyces cerevisiae a docházelo 

k výměně chromatid u čínských křečků [39]. 

Na člověka má slabý narkotický účinek, ale je to poměrně dráždivá chemická 

látka. Dlouhodobá expozice může mít karcinogenní účinek na ledviny a játra [38]. 

 

3.7. 1,2 - Dichloretylén, 1,2 - DCE 
 

Základní charakteristika 
 

1,2 - Dichloretylén má registrační číslo CAS 540-59-0 [24]. Je to čirá, vysoce 

hořlavá uměle vyráběná kapalina. V přírodě se nevyskytuje. Uměle lze vyrobit ve dvou 

formách cis - 1,2 - dichloretylén nebo trans - 1,2 - dichloretylén. Za pokojové teploty se 

vypařuje a má příjemnou vůni a nasládlou chuť. Je rozpustný ve vodě a chemicky stálý. 

Používá se pro výrobu vinylchloridu a chlorovaných rozpouštědel při výrobě barviv a 

lepidel. Také se používá jako rozpouštědlo tuků, klihu, lepidel, olejů, pryskyřice nebo 

vosků. V lékařství je využíván jako anestetikum, v zemědělství k výrobě pesticidů a 

fumigantů. Ve strojírenství se používá jako odmašťovač kovů. Nalezneme jej i v čisticích 

prostředcích na oděvy [40]. 
 

 

 
 

Obrázek č. 2: Izomery 1,2 - DCE 
 

Rizikovost 
 

Agentura ochrany životního prostředí USA zařazuje 1,2 - DCE do skupiny D, což 

je látka, která nevyvolává rakovinu u člověka [40]. 

Do organismu se může dostat přímým dotekem, dýcháním par či požitím 

kontaminované vody. Dlouhodobá expozice může poškodit játra, oběhový systém nebo 

centrální nervový systém. V České republice legislativa stanovuje limit na 10 µg/l [29]. 
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3.8. Vinylchlorid, VC 
 

Základní charakteristika 
 

Vinylchlorid má registrační číslo CAS 75-01-4 [24]. Je to bezbarvý plyn, který 

velmi dobře hoří, je nestabilní za vysoké teploty, má mírně nasládlou vůni. Má čistě 

antropogenní původ, může vznikat rozpadem jiných látek například trichlorethanu, 

trichlorethenu nebo tetrachlorethenu. Vinylchlorid se začal vyrábět v roce 1930. Do 

poloviny 70. let se používal jako chladící médium a hnací plyn ve sprejích. Později byl pro 

toto použití zakázán. Využíval se také jako anestetikum. Dnes se někdy používá k výrobě 

PVC jako jedné ze surovin pro výrobu plastových výrobků. V České republice jej používá 

pro výrobu PVC Spolana Neratovice a.s. [22], [41]. 
 

Rizikovost 
 

Vinylchlorid je nejnebezpečnější ze všech chlorovaných etylénů. Agentura 

ochrany životního prostředí USA řadí VC do kategorie A, což je lidský karcinogen. 

Protože je vinylchlorid za normálních podmínek v plynném stavu, dostává se do organismu 

nejčastěji vdechováním. Jinou možností je požití kontaminované vody, pracovní expozice 

například u dělníků pracujících v továrnách na výrobu PVC. Příjem pokožkou je u 

vinylchloridu zanedbatelný. Vdechnutý nebo polknutý vinylchlorid přechází do krevního 

oběhu. VC zůstává v těle 1 den po expozici, produkty jeho rozpadu zůstávají v těle déle. 

Tyto produkty bývají nebezpečnější než samotný vinylchlorid a mohou poškozovat játra.  

Při koncentraci 10 000 mg/kg se projevuje na člověku malátnost a ospalost. Vyšší 

hodnoty mohou být až smrtelné. Pokusy na zvířatech odhalily poškození reprodukčních 

orgánů, snížení kvality spermatu, zpomalení vývoje kostry v embryonálním stádiu a úbytek 

hmotnosti. U žen se projevovala expozice nepravidelnou menstruací. Zvýšený příjem může 

zvyšovat pravděpodobnost vzniku rakoviny jater, mozku, plic či výskytu leukémie [41], 

[22], [42]. V České republice legislativa stanovuje limit VC pro vodárenské účely na 0,5 

µg/l [29]. 

 

4. Sanační technologie pro těkavé organické látky 
 

Těkavé organické látky (VOC= Volatile organic compounds) se dělí na 

halogenované a nehalogenované těkavé organické látky.  

Mezi halogenové těkavé organické látky patří bromdichlormethan, bromoform, 

chloroform, cis- 1,2 – dichloretylén, ethylenbromid, methylenchlorid, trichlóretylén, 

tetrachloretylén,vinylchlorid a další [43,44]. V tabulce č. 1 v příloze č. 2 je uveden přehled 

sanačních postupů pro dekontaminaci prostředí znečištěného halogenovými těkavými 

organickými látkami.  

Pro odstranění halogenových organických látek se nejčastěji používají: 

 horninové prostředí a pevné materiály- extrakce par z půdy, termická 

desorpce, spalování, bioventing; 

 voda- striping a adsorpce; 

 půdní vzduch a plyny- oxidace [43], [44]. 
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4.1. Degradační mechanismus chlorovaných etylénů 
 

Na mnoha kontaminovaných lokalitách chlorovanými etylény (ClU) jsou 

bioremediace a přirozené atenuace podporovány především jako levnější a méně zásahová 

varianta před fyzikálními a chemickými metodami [45]. 

V podloží jsou chlorované etylény degradovány pouze v omezené míře a to 

v aerobním i anaerobním prostředí.  

Bioremediace chlorovaných etylénů rozdělujeme následovně: 

 aerobní oxidace (přímá a kometabolická); 

 anaerobní redukční dechlorace (přímá a kometabolická). 
 

Vysoce chlorované etylény lépe biodegradují za anaerobních podmínek pomocí 

redukčních reakcí. Obtížněji odstranitelné chlorované etylény mohou být degradovány za 

aerobních i anaerobních podmínek především oxidací. Vysoce chlorované etylény 

degradují poměrně snadno, protože atom uhlíku velmi dobře oxiduje [46], [47], [49]. 

 

Tabulka č. 8: Přehled bioremediačních mechanismů pro degradaci chlorovaných 

etylénů [46] 
 

Degradační 

mechanismus 

ClU podmínky produkt 

AEROBNÍ OXIDACE 

Aerobní oxidace 

(přímá) 

DCE, VC aerobní CO2 

Aerobní oxidace 

(kometabolická) 

TCE aerobní, elektronový dárce (fenol, toluen, 

benzen) 

CO2 

TCE, DCE, VC aerobní, elektronový dárce (metan, 

amoniak, areny) 

CO2 

ANAEROBNÍ REDUKČNÍ DECHLORACE 

Anaerobní redukční 

dechlorace 

(dehalorespirace) 

PCE, TCE, DCE, 

VC 

anaerobní, elektronový dárce (vodík) etén 

TCE anaerobní, elektronový dárce (toluen, laktát, 

glutamát 1,2- propandiol) 

etén 

PCE, TCE, 

c-DCE, VC 

anaerobní, elektronový dárce (vodík, 

propionát, laktát) 

NA 

PCE anaerobní, elektronový dárce (metanol) NA 

VC anaerobní, železo redukující podmínky ve 

zvodnělé vrstvě 

NA 

VC anaerobní, metanogení podmínky ve 

zvodnělé vrstvě 

NA 

Anaerobní redukční 

dechlorace 

PCE, TCE, DCE, 

VC 

anaerobní, elektronový příjemce (dusičnany, 

sírany), elektronový dárce (vodík) 

etén 

 

NA= údaj není k dispozici 
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Obrázek č. 3: Degradační cesty chlorovaných etylénů [48] 
 

4.1.1.  Aerobní oxidace 
 

Použití přímé aerobní oxidace je pravděpodobnější u méně chlorovaných etylénů. 

Obecně platí, že přímá oxidace degraduje chlorované etylény rychleji než kometabolická 

oxidace. Přímá oxidace je mikrobiální rozklad chlorovaných etylénů na sloučeninu, kde 

ClU slouží jako elektronový dárce a primární substrát pro mikroorganismy zprostředkující 

reakci. Při přímé aerobní oxidaci není potřeba pomocný substrát v kontaminačním mraku. 

Elektrony, které jsou vytvořeny oxidací sloučeniny, jsou převedeny na jeden nebo více 

elektronových dárců (kyslík, dusičnany, CO2,…). Mezi chlorované etylény, které mohou 

být oxidovány přímo, patří DCE a VC. Tyto ClU oxidují na CO2, H2O a Cl
-I
 [45], [46]. 

Kometabolická oxidace je mikrobiální rozklad kontaminujících látek, ve kterých 

je kontaminant oxidován náhodně enzymem nebo kofaktorem produkovaným během 

mikrobiálního metabolismu jiné sloučeniny. Oxidace kontaminantu nepřináší žádnou 

energii nebo růstový přínos pro mikroorganismy podílejících se na reakci. Mezi chlorované 

etylény, které oxidují kometabolicky řadíme TCE, DCE, VC [46]. 

Přímá a kometabolická oxidace ClU je relativně rychlá oproti anaerobní 

reduktivní dechloraci [48]. 

 

 

 



Jakub Král: Kvalitativní změny chemizmu podzemních vod v průběhu sanace lokalit s výskytem 

chlorovaných ethylenů 

 

2013  16 

 

4.1.2. Anaerobní redukční dechlorace 
 

ClU, které jsou degradovány za anaerobních podmínek, jsou degradovány 

metabolickým procesem známým jako redukční dechlorace (také známý jako 

dehalorespirace nebo halorespirace) [47]. Redukční dechlorace je nejběžnější degradační 

proces pro PCE a TCE v přírodě. Poprvé byla popsána v roce 1983 pro degradaci PCE a 

TCE na VC a v roce 1989 bylo demonstrováno, že VC může být dále degradován na etén. 

První identifikovaný organismus schopný zajistit kompletní dechloraci na etén byl 

Dehalococcoides (Dhc) ethenogens 195. Tento mikroorganismus dechloroval PCE na VC 

přímou redukční dechlorací a VC na etén kometabolicky. Pouze mikroorganismy kmene 

Dehalococcoides (Dhc) jsou schopné zajistit kompletní dechlorinaci na etén [48]. 

 

 
 

Obrázek č. 4: Redukční dechlorace chlorovaných etylénů [50] 
 

Obecně jde o nahrazení atomu chloru v eténu atomem vodíku. Toto nahrazení 

může proběhnout přímo i kometabolicky. Přímá redukční dechlorace probíhá rychleji než 

kometabolická dechlorace [46]. 

Přímá anaerobní dechlorace je proces, při kterém bakterie získávají energii pro 

růst z atomů chlóru, které jsou nahrazovány atomy vodíku. Chlorované etylény slouží jako 

příjemce elektronů, vodík slouží jako přímý elektronový dárce. Vodík použitý v reakci se 

obvykle dodává nepřímo prostřednictvím fermentace organických substrátů. Reakce je také 

označována jako halorespirace nebo dehalorespirace. Anaerobní redukční dechlorace 

vícenásobných chlorovaných etylénů probíhá rychleji než dechlorace ClU s menším 

počtem atomů chlóru. Proto může v kontaminované oblasti docházet k hromadění DCE 

nebo VC [46]. 

Anaerobní redukční dechlorace kometabolická je biodegradace, ve které je 

chlorovaný etylén náhodně degradován enzymem nebo kofaktorem produkovaným během 

mikrobiálního metabolismu sloučeniny. Tato biodegradace byla popsána u PCE, TCE, 

DCE a VC [46]. 
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Tabulka č. 9: Mikroorganismy podílející se na degradaci ClU [48] 
 

Dechlorace proces organismus 

PCE → TCE 
redukční dechlorace přímá 

Dehalococcoides ethenogenes 195 

Dehalobacter restrictus strain PER-K23 

Dehalobacter restrictus strain TEA 

Dehalospirillum multivorans 

Sulforospirillum halorespirans strain PCE-

M2 

Desulfomonile tiedjei 

Desulfuromonas michiganensis 

Desulfitobacterium strain PCE1 

Desulfitobacterium strain PCE-S 

Desulfitobacterium strain TCE1 

Desulfitobacterium strain Y51 

Desulfitobacterium metallireducens 

Desulfuromonas chloroethenica 

Clostridium bifermentans strain DPH-1 

Enterobacteriaceae strain MS-1 

redukční dechlorace kometabolická Dehalococcoides sp. strain BAV1 

TCE → cDCE 
redukční dechlorace přímá 

Dehalococcoides ethenogenes 195 

Dehalococcoides sp. strain FL2 

Dehalobacter restrictus strain PER-K23 

Dehalobacter restrictus strain TEA 

Dehalospirillum multivorans 

Sulforospirillum halorespirans strain 

Desulfuromonas michiganensis 

Desulfitobacterium strain PCE-S 

Desulfitobacterium strain TCE1 

Desulfitobacterium strain Y51 

Desulfitobacterium metallireducens 

Desulfuromonas chloroethenica 

Clostridium bifermentans strain DPH-1 

Enterobacteriaceae strain MS-1 

redukční dechlorace kometabolická Dehalococcoides sp. strain BAV1 

cDCE → VC redukční dechlorace přímá 

Dehalococcoides ethenogenes 195 

Dehalococcoides strain FL2 

Dehalococcoides strain VS 

Dehalococcoides sp. strain BAV1 

VC → etén 

redukční dechlorace přímá 
Dehalococcoides strain VS 

Dehalococcoides sp. strain BAV1 

redukční dechlorace kometabolická 
Dehalococcoides ethenoges strain 195 

Dehalococcoides sp. strain FL2 
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4.2. Atenuace 

 

4.2.1. Základní charakteristika atenuací 
 

Přirozená atenuace zahrnuje různé fyzikální, chemické nebo biologické procesy, 

které za vhodných podmínek dokážou snižovat hmoty, toxicitu, pohyblivost, objem nebo 

koncentraci polutantu v půdě či podzemní vodě bez lidského zásahu [51]. Tato metoda také 

produkuje menší množství sanačních odpadů a dochází ke snižování rizika druhotné 

kontaminace a omezuje riziko spojené s kontaktem lidí s polutantem. Nejdříve je nutné 

prokázat vhodnost aplikace této technologie na konkrétní lokalitě a celý proces pečlivě 

monitorovat. V USA byla tato metoda přijata pouze za předpokladu rozsáhlých 

monitorovacích postupů a kontroly kontaminačního mraku. Nutnost vybudování 

monitorovacích systémů i vlastní monitoring je nákladnou položkou při sanaci 

kontaminované lokality. V České republice spíše může nalézt uplatnění podporovaná 

atenuace než přirozená atenuace [52], [51], [53]. Přirozená atenuace je také velmi časově 

náročná, vyžaduje dlouhodobý monitoring, může také docházet k pokračování migrace 

znečištění a jeho rozšiřování. 

Podporovaná atenuace je intenzivnější variantou přirozené atenuace. U 

podporované atenuace jsou prováděny podpůrné zákroky, které mají za úkol eliminovat 

inhibiční a limitující faktory na dané lokalitě. Podpora je založená na optimalizaci 

podmínek degradace kontaminantů, urychlení procesu degradace, homogenizaci podmínek 

na lokalitě apod. Podporovaná atenuace se používá především ve vnějších částech 

kontaminačního mraku, kde je nižší ale stále nadlimitní koncentrace kontaminantů. Dále 

nachází uplatnění jako dočišťovací technologie v lokalitách, kde aktivní sanační 

technologie již vykazují stagnační stav a nedochází k meřitelnému zlepšení dekontaminace 

[43], [52], [51]. 

 

4.2.2. Použitelnost atenuací 
 

Přirozenou atenuaci lze kombinovat s jinými sanačními technologiemi. Na 

počátku sanace je koncentrace kontaminantů velmi vysoká a aktivní fyzikálně- chemické 

technologie mají větší účinnost a vyšší rychlost jejich dekontaminace než přirozené 

atenuace. Jakmile se koncentrace kontaminantů sníží, účinnost fyzikálně- chemických 

technologií poklesne. Sanační limity nemusí být vždy splněny, jejich dosáhnutí bývá 

většinou časově a ekonomicky náročné. Proto je výhodné použití přirozené atenuace, která 

je levnější než fyzikální a chemické metody [43], [45], [51].  

Přirozená atenuace je schopná redukovat široké spektrum polutantů: některé 

druhy ropných uhlovodíků, chlorovaná rozpouštědla, chlorované etylény, chlorované 

nasycené alkany, organické kyseliny a jejich soli, alkoholy, ketony, aldehydy, některé 

anorganické sloučeniny, těkavé organické látky, radionuklidy, těžké kovy, dusičnany, 

MTBE, BTEX, výbušniny (TNT, RDX), výluhové vody ze skládky, chlorbenzeny,… [52], 

[54], [51]. 
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Podporované atenuace se většinou používají v kombinaci s klasickými 

technologiemi, jako je sanační čerpání. Podporované atenuace většinou pracují na principu 

zapravování kyslíku nebo nitrátu do prostředí. Například biologický rozklad chlorovaných 

etylénů lze podpořit vtláčením metanu. Podporované atenuace lze proto použít pro 

dekontaminaci chlorovaných etylénů, organických rozpouštědel, BTEX, leteckého paliva, 

některých kovových iontů apod [54]. Podporovaná atenuace je rychlejší a účinnější 

technologií než přirozené atenuace.  

Atenuační pochody jsou limitovány oxidačními podmínkami, nedostatkem 

organického uhlíku, nedostatkem akceptorů elektronů, nedostatkem mikrobiotických prvků 

či málo aktivních autochtonních bakteriálních populací. Podporovanou atenuaci není 

vhodné použít na lokalitách s nepříznivými podmínkami na průběh přirozených 

atenuačních procesů. 

 

4.3. Sanační čerpání a čištění vyčerpané podzemní 

vody 
 

Sanační čerpání je nejzákladnější a nejstarší metoda pro odstranění kontaminace 

ze saturované zóny horninového prostředí. Podzemní voda je odčerpávána, aby došlo ke 

snížení hladiny podzemní vody a tím k hydraulickému sklonu oproti čerpanému objektu. 

Snížení hladiny podzemní vody může zabránit šíření kontaminace (hydraulická bariéra), 

může zrychlit přítok kontaminované podzemní vody, může zrychlit přítok volné fáze 

kontaminantu po hladině podzemní vody (u kontaminantů lehčí než voda) nebo může 

zrychlit přítok volné kapalné fáze kontaminantu po nepropustné bázi zvodněné vrstvy (u 

kontaminantů těžších než voda). Sanační čerpání se také používá například pro promývání 

nesaturované zóny [43], [52]. 

  

4.4. Chemická oxidace in situ 
 

Chemická oxidace in situ patří mezi novější sanační technologie. Je to 

technologie, při které se do kontaminovaného pásma aplikuje oxidační činidlo (zejména ve 

formě vodného roztoku) do saturované zóny, aby došlo k destrukci kontaminujících látek 

rozpuštěných v podzemní vodě, horninovém prostředí nebo přítomných ve formě volné 

fáze [52], [55]. 

Chemická oxidace zahrnuje redukčně- oxidační procesy. Redoxní reakce 

umožňují transformování elektronů z jedné složky do druhé, jeden reaktant se oxiduje a 

jiný je redukovaný. Mezi používaná oxidační činidla řadíme manganistan draselný, 

manganistan draselný, peroxodisíran sodný, peroxid vodíku, Fentonovo činidlo, ozon a 

někdy i směs peroxidu vodíku a ozonu označovaného jako peroxon. 

Hlavními konečnými produkty v závislosti na použitém oxidačním činidle jsou 

oxid uhličitý, voda, sloučeniny železa, oxidy manganu, NaCl apod.  

Technická realizace metody spočívá v navržení a instalaci vhodného dávkovacího 

systému, jehož prostřednictvím lze v považovaném čase infiltrovat do kontaminovaného 
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prostoru potřebnou dávku oxidačního činidla. Většinou jde o použití vertikálních 

zasakovacích vrtů nebo horizontálních drénů [43]. 
 

 
 

Obrázek č. 5: Schéma fungování systému chemické oxidace in situ ve formě kontinuální 

recirkulace [55] 
 

Před samotnou realizací chemické oxidace in situ (CHOIS) je vhodné provést 

laboratorní zkoušky na reprezentativním vzorku kontaminovaného materiálu na zjištění 

maximální spotřeby oxidačního činidla a předběžného odhadnutí kinetiky procesu. Dále je 

vhodné provést vyloučení existence nežádoucích preferenčních cest pomocí stopové 

zkoušky. Je vhodné provést poloprovozní zkoušku na vybraném vrtě přímo na zájmové 

lokalitě. Mezi důležité parametry pro realizaci CHOIS řadíme hydraulickou propustnost, 

homogenitu horninového prostředí, ustálený režim podzemní vody aj. [43], [52]. 
 

Tabulka č. 10: Vztah mezi hydraulickou propustností a účinností chemické oxidace in situ 

[43] 
 

Hydraulická propustnost účinnost chemické oxidace 

k > 10
-6 

vysoce účinná až účinná 

10
-7

 < k < 10
-6

 případně účinná, nutné bližší posouzení 

k < 10
-7

 málo účinná, případně neúčinná 
 

Běžně používaná činidla při in situ chemické oxidaci jsou Fentonovo činidlo 

(H2O2 + Fe
2+

), peroxodisíran sodný (Na2O8S2), manganistan draselný (KMnO4) a ozon 

(O3). Rychlost reakce se snižuje v řadě: Fentonovo činidlo > ozón > peroxodisíran sodný > 

manganistan draselný.  
 

Tabulka č. 11: Použitelnost vybraných oxidačních činidel v různých podmínkách [43] 
 

Podmínky Peroxid vodíku Ozón 
Manganistan 

draselný 

Peroxodisíran 

sodný 

čištění ve 

vadózní zóně 
úspěšné úspěšné úspěšné úspěšné 

potenciálně 

škodlivý 

účinek 

vznik plynů, 

produkování tepla a 

meziproduktů, 

rozpouštění kovů 

vznik plynů, 

produkování 

meziproduktů, 

rozpouštění kovů 

produkování 

meziproduktů, 

rozpouštění 

kovů 

produkování 

meziproduktů, 

rozpouštění kovů 

pH/ alkalita efektivní v širokém efektivní v širokém efektivní efektivní 
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spektru pH, je nutné 

zvážit alkalitu 

karbonátových složek 

spektru pH, je nutné 

zvážit alkalitu 

karbonátových složek 

v širokém 

rozsahu 

v širokém spektru 

pH, je nutné 

zvážit alkalitu 

karbonátových 

složek 

stálost 

lehce podléhá 

degradaci při kontaktu 

se zeminou/ podzemní 

vodou, dokud působí 

tlumící účinek 

lehce podléhá 

degradaci při 

kontaktu se zeminou/ 

podzemní vodou 

oxidant je velmi 

stabilní 

oxidant je velmi 

stabilní 

spotřeba 

kyslíku 

spotřeba kyslíku půdními částicemi se mění podle typu půdy, spotřeba kyslíku 

kontaminanty závisí na celkovém množství látky a její distribuci (sorbování, rozpouštění, 

volné fázi) 

propustnost 

zemin a její 

heterogenita 

u málo propustných zemin a heterogennosti prostředí je dodávání a extrahování 

oxidačních činidel problematické 

 

4.4.1. Použitelnost chemické oxidace in situ 
 

Chemická oxidace in situ lze především použít na dekontaminaci podzemní vody 

s vyšším obsahem organických látek, které jsou oxidovatelné za vzniku netoxických nebo 

méně toxických látek. 
 

Tabulka č. 12: Obecná použitelnost chemické oxidace in situ [52] 
 

Vhodnost chemické 

oxidace 

sloučeniny 

vysoká 
těkavá chlorovaná rozpouštědla, fenoly, aldehydy, aminy, některé 

sloučeniny síry 

střední 
alkoholy, ketony, organické kyseliny, estery, aromatické sloučeniny 

substituované alkyly a nitroskupinami 

nízká vysoce halogenované uhlovodíky, nasycené alifatické sloučeniny 
 

Chemická oxidace in situ lze aplikovat na kontaminanty typu BTEX, MTBE, 

ropné uhlovodíky, chlorované etany, chlorované etylény, polyaromatické uhlovodíky, 

polychlórované bifenyly, chlorované benzeny, fenoly, organické pesticidy (insekticidy, 

herbicidy), výbušniny (RDX, TNT) apod. [56]. 

 

4.4.2. Manganistan draselný 
 

Manganistan draselný (KMnO4) je relativně slabé oxidační činidlo. Má 

dostatečnou schopnost oxidovat dvojné C=C vazby v nenasycených alifatických 

uhlovodících (chlorované etylény), hydroxylové skupiny a aldehydové skupiny. Lze také 

použít pro oxidaci fenolů, naftalenu, fenantrenu, pyrenu nebo k oxidaci muničních látek. 

Manganistan draselný je levná pevná krystalická látka, se kterou se snadno manipuluje a je 

lehce rozpustný ve vodě. 

 



Jakub Král: Kvalitativní změny chemizmu podzemních vod v průběhu sanace lokalit s výskytem 

chlorovaných ethylenů 

 

2013  22 

 

  
 

Obrázek č. 6, 7: Manganistan draselný [57], [58] 

 
Manganistan draselný není účinný pro oxidaci nasycených alifatických 

uhlovodíků (chlorovaných alkanů), aromatických uhlovodíků, MTBE, PCB a PCA.  

Reakčním mechanismem je pouze přímá oxidace. Před použitím manganistanu 

draselného není potřeba upravovat pH zvodně ani přidávat katalyzátory [43], [59], [60]. 
 

Tabulka č. 13: Oxidačně redukční rovnice rozkladu chlorovaných etylénů [60] 
 

Tetrachloretylén (na 1 kg PCE potřeba 1,3 kg KMnO4): 

3C2Cl4 + 4MnO4
-
 + 4H2O → 6CO2 (g) + 4MnO2 (s) + 12Cl

-
 + 8H

+
 

Trichloretylén (na 1 kg TCE potřeba 2,4 kg KMnO4): 

C2HCl3 + 2MnO4
-
 → 2CO2 + 2MnO2 + 3Cl

-
 + H

+
 

Dichloretylény (na 1 kg DCE potřeba 4,3 kg KMnO4): 

3C2H2Cl2 + 8MnO4
-
 + 2H

+
 → 6CO2 + 8MnO2 + 6Cl

-
 + 4H2O 

Vinylchlorid (na 1 kg VC potřeba 8,4 kg KMnO4): 

3C2H3Cl + 10MnO4
-
 + 7H

+
 → 6CO2 + 10MnO2 + 3Cl

-
 + 8H2O 

 

Oxidací PCE a TCE dochází ke snižování pH prostředí. Pokud nedojde ke zvýšení 

pH prostředí může za pomocí oxidace DCE a VC dojít k mobilizaci těžkých kovů. 

V zimních obdobích je rozpustnost manganistanu draselného nižší. Nevýhodou použití 

manganistanu draselného je i intenzivní fialové zbarvení a možnost průniku do netěsných 

inženýrských sítí. Na druhou stranu při jeho odbarvení vidím, že technologie je úspěšná. 

Rychlost reakcí v horninové prostředí je odhadováno na desítky hodin až dnů [59], [60]. 

 

4.4.3. Peroxid vodíku, Fentonovo činidlo 
 

Přímá oxidace peroxidem vodíku (H2O2) vyžaduje vyšší koncentraci roztoků a 

větší množství použitého činidla. Množství přidávaného činidla lze snížit přidáním 5- 15 

mg/l Fe
2+

 do reakčního roztoku. Tento objev zaznamenal před sto lety H. J. H. Fenton. 

Podstatou Fentonova činidla je tvorba hydroxylových radikálů, které se vyznačují vysokou 

reaktivitou a rychle oxidují. Tvorba hydroxylových radikálů při klasickém Fentonově 

uspořádání vede k produkci Fe
3+

 . 
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Fe
2+

 + H2O2 → Fe
3+

 + OH
-
 + OH 

 

Srážení stechiometrického množství hydroxid- oxidů Fe
3+

 je pro čistící 

technologie vod nežádoucí. Také by docházelo k vysoké spotřebě Fe
2+

. Proto je nutné 

udržovat pH reakčního roztoku na rozmezí 2- 3. V takových podmínkách přechází Fe
3+

 na 

Fe
2+

 a funguje jako katalyzátor generující hydroxylové radikály [59], [61], [62]. 

Použitím Fentonova činidla dochází k mobilizaci těžkých kovů v horninovém 

prostředí, jedná se ale o dočasnou mobilizaci. Reakcí hydroxylového radikálu s peroxidem 

vodíku může vzniknout perhydroxylový radikál HO2, superoxidový aniont O2
-
 nebo 

hydroperoxidový aniont HO2
-
. Tyto částice mohou rozkládat i perzistentní látky jako jsou 

chlormetany. Vznik těchto částic a následná regenerace Fe
2+

 probíhá podle rovnic: 

 

Fe
3+

 + H2O2 → Fe
2+

 + HO2 + H
+
 

Fe
3+

 + HO2 → Fe
2+

 + O2 + H
+
 

Fe
3+

 + R → Fe
2+

 + R
+
 

 

Ionty Fe
2+

, HO2, H
+
 vstupují do základní Fentonovy rovnice. Toto uspořádání se 

dříve označovalo jako „modifikované Fentonovo činidlo“. S narůstajícím počtem 

modifikací se začal používat termín- reakce Fentonova typu (Fenton like reactions) [59], 

[61]. 

 

  
 

Obrázek č. 8: Peroxid vodíku [63] 

Obrázek č. 9: Fentonova činidla [64] 
 

Oproti manganistanu draselnému působí peroxid vodíku přímým i radikálovým 

mechanismem oxidace. Fentonovo činidlo se používá především při oxidaci po vyčerpání 

podzemní vody. Oxidační reakce je velmi rychlá a Fentonovo činidlo je vhodné pro většinu 

známých polutantů. Použití peroxidu vodíku má úzké spektrum molárních poměrů všech 

činidel, které vstupují do reakce. Proto použití na různých typech zemin vyžaduje použití 

různých typů Fentonova činidla [59]. 

 

4.4.4. Peroxodisíran sodný 
 

Peroxodisíran sodný je silné oxidační činidlo, které dokáže odstranit podobné 

perzistentní látky jako Fentonovo činidlo. Peroxodisíran sodný (Na2S2O8) se po aktivaci 
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rozkládá na dva síranové radikály (SO4
-
). K tvorbě síranových radikálů lze dosáhnout 

přídavkem chelátu Fe
2+

, zahřátím na 40°C, úpravou pH na 11 nebo přídavkem peroxidu 

vodíku. Vznikem síranových radikálů vzrůstá oxidačně- redukční potenciál. Bez přídavku 

aktivátorů je peroxodisíran sodný stejně stabilní jako manganistan draselný. Doba rozkladu 

peroxodisíranu sodného odpovídá asi 5 dnům při nízké koncentraci aktivátorů podobně 

jako u manganistanu draselného. Pokud zvýšíme koncentraci aktivátorů, může doba 

rozkladu odpovídat několika hodinám podobně jako u peroxidu vodíku. Síranový radikál je 

stabilní a ma malou afinitu k půdní organické hmotě, proto se lépe šíří horninovým 

prostředím od místa aplikace. Sanační využití peroxodisíranu sodného jako oxidačního 

činidla v chemické oxidaci in situ je záležitost několika let, v České republice je tato 

metoda zatím málo využívaná [59]. 

 

  
 

Obrázek č. 10, 11: Peroxodisíran sodný [65], [66] 

 

4.4.5. Ozón 
 

Ozón (O3) je přírodní stabilizovaná forma kyslíku, která je ve velkém množství 

produkována průmyslovou činností a je tedy lehce dostupná pro použití v bioremediačních 

procesech. Ozón je podobně jako kyslík výborný oxidant, dokonce je lepší oxidant než 

samotný kyslík, protože nevyžaduje přítomnost katalyzátoru (kovové ionty) na zahájení 

reakce. Redukce ozónu má za následek uvolnění molekuly kyslíku a zformování atomu 

kyslíku obvykle do molekuly vody. Nedochází tedy k tvorbě nežádoucích vedlejších 

produktů jako v případě jiných oxidantů. Ozón se již samostatně používá při čištění 

odpadních vod. Lze dobře použít v integrovaných sanačních technologiích při kombinaci 

fyzikálně- chemických  a biologických metod, protože ozón je lehce dostupný a 

aplikovatelný do prostředí. Ozón rychle reaguje s více vaznými organickými sloučeninami 

a s ionty jako je S
2-

. Nereagují příliš ochotně s jednovaznými organickými látkami, jako 

jsou C-C, C-O. Před použitím ozónu jako oxidačního činidla v integrovaných sanačních 

technologií je nutné zohlednit strukturu daného kontaminantu a přítomnost oxidovatelných 

iontů [62]. 
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5. Lokality s výskytem chlorovaných etylenů 
 

Systém evidence kontaminovaných míst eviduje celkem 421 lokalit znečištěných 

chlorovanými etylény (ClU) [68]. V mé diplomové práci se podrobněji zaměřuji na 

charakteristiku dvou lokalit kontaminovaných především chlorovanými etylény. 

Společnost ENVISAN GEM a.s. si nepřála uvádět konkrétní lokality, které jsou zájmem 

mé diplomové práce. Pro názornější přehlednost jsem je označil jako lokalitu A a lokalitu 

B. 

 

5.1. Lokalita A 
 

Lokalita A se nachází v Karlovarském kraji, jde o prostor bývalých (dnes již 

zrekultivovaných) skládek galvanických odpadů a pesticidů. Tato skládka vznikla 

navezením odpadů do vytěžených zatopených štěrkopískovišť umístěných ve smíšeném 

lese. Skládka byla rozdělená na dvě samostatné výškově rozdílné zemní jímky, které na 

sebe navazovaly hrází. Před zahájením skládkování nebyla provedena žádná opatření proti 

průsakům škodlivin dnem nebo stěnami jímek do okolního horninového prostředí [69], 

[70]. Lokalita A je kontaminována především organochlorovanými a triamizovými 

pesticidy (OCP, TAP), chlorovanými uhlovodíky (ClU) a kyanidy (CN). 

Západně umístěná jímka (Podrobná situace lokality s hydrogeologickými objekty, 

příloha č. 3, oblast I) byla v letech 1967 až 1986 využívána k ukládání odpadů 

z manipulace s pesticidy a obalů od přípravků na chemickou ochranu rostlin a jejich 

zbytků. Odpady byly tvořeny především kontejnery a kanystry od pesticidů a herbicidů. 

Působením atmosférických vlivů došlo k narušení obalů a úniku jejich obsahu do okolí. Po 

ukončení skládkování nebyly odpady nijak překryty a byly vystaveny přímému působení 

atmosférických vlivů [69], [70]. 

Východně umístěná jímka (Podrobná situace lokality s hydrogeologickými 

objekty, příloha č. 3, oblast II) byla umístěná skládka galvanických kalů. Jímka byla 

vytvořena stavbou betonové stěny, kterou využíval státní podnik. Ukládání galvanických 

kalů probíhalo od roku 1963 do roku 1983. Po ukončení skládkování nebyly odpady 

překryty a byly vystaveny přímému působení atmosférických vlivů [69,70,71]. Lokalita A 

se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Jde o významnou 

hydrogeologickou strukturu polické křídové pánve, ze které se současně odebírá cca 270 

l/s kvalitní podzemní vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou celého bývalého okresu 

Náchod a části Hradce Králové [69]. 

Zájmová lokalita se nachází také v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, která 

byla vyhlášena na celém území Broumovského výběžku o rozloze 410 km
2
 vyhláškou č. 

157/1991 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko [70], [72]. Lokalita a její 

okolí je vhodným biotopem pro obojživelníky, nalézají se zde i silně ohrožené druhy jako 

čolek horský (Triturus alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan zelený (Rana 

esculenta) apod. V okolí lokality se nalézá několik lokálních biocenter botanického i 

zoologického významu. Fotografie lokality A jsou uvedeny v příloze č. 4. 
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5.1.1. Přírodní poměry 
 

Lokalita z geomorfologického hlediska náleží do celku Broumovská vrchovina, 

podcelku Meziměstská vrchovina. Broumovská vrchovina patří do podsoustavy Střední 

Sudety v rámci Sudetské soustavy [73]. 

Klimaticky spadá lokalita do mírně teplé oblasti, která je charakterizována 

krátkým mírným až mírně chladným a mírně vlhkým létem, krátkými mírnými 

přechodnými obdobími, normálně dlouhou mírně teplou zimou, suchou s normálně 

dlouhým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota vzduchu v dlouhodobém 

průměru je 7,4 °C, nejteplejší je červenec s průměrnou měsíční teplotou 17,3 °C a 

nejchladnější leden s průměrnou měsíční teplotou -3,0 °C. V dlouhodobém ročním 

průměru činí úhrn srážek 717 mm, s maximem v červenci 104 mm a minimem v březnu 37 

mm [70]. 

Geologicky náleží hodnocené území do Dolnoslezské pánve budované mohutným 

komplexem permokarbonských uloženin, ve své západní a jižní části překrytými 

svrchnokřídovými a omezeně rozsáhlými triasovými sedimenty. Nejstaršími horninami 

hodnoceného území vystupujícími na povrch jsou martínkovické vrstvy (jílovce, 

prachovce, omezeně pískovce s polohami vápenců a hrubých pískovců). Směrem k západu 

vystupují na povrch horniny trutnovského souvrství (červenohnědé aleuropelity, vápnité 

pískovce, slepence a brekcie). Stratigraficky řadíme tyto horniny do středního permu. 

Nejsvrchnějším členem permokarbonského komplexu jsou horniny bohuslavického 

souvrství (jílovité a arkózovité pískovce, dolomitické pískovce až arkózy). Na povrch 

vystupují přibližně 100 metrů východně od lokality A. Prostor lokality tvoří triasové 

pískovce a arkózovité pískovce [70], [74]. 

Významný prvek ovlivňující tvorbu, akumulaci a odvodnění podzemních vod 

v hodnoceném území jsou tektonické poměry. Lze vymezit dva druhy poruch: podélné či 

směrné (SSZ- JJV až SZ- JV) a příčné (VSV- ZJZ a SV- JZ), které porušují vrásové 

struktury. V prostoru lokality jsou zřetelné pukliny směrem SZ- JV až SSZ- JJV [70]. 

Lokalita se nachází na území styku dvou hydrogeologických rajonů Polická pánev 

a Dolnoslezská pánev- východní část. Polická pánev je vodohospodářsky nejvýznamnější 

oblast české křídy. Využitelné zásoby podzemních vod v struktuře polické křídové pánve 

jsou odhadovány na 320 až 370 l/s. Většina srážkových vod, které se vsáknou do podloží, 

jsou poměrně rychle odvodňovány prameny i rozptýlenými přítoky do povrchových toků. 

Samotná lokalita se nachází v triasových pískovcích poměrně blízko kontaktu těchto 

hornin s permskými pískovci bohuslavického souvrství. Na lokalitě se nachází jedna 

spojitá zvoděň, v nesaturované zóně nad zvodní se mohou vytvářet časově i prostorově 

omezeně rozsáhlé zvodně, které po vyšším množství atmosférických srážek komunikují 

s vlastní zvodní. Hydrogeologické poměry lokality nejsou dostatečně známy, aby byly 

vymezeny zóny odtoku podzemní vody z prostoru skládek. Převažuje odtok podzemní 

vody k JV až k SV, významný odtok podzemní vody je také SZ směrem od těles skládek 

[70]. 

Lokalita je řazena do povodí č. 2-04-03 Stěnava, dílčího povodí 2-04-03-015 

Stěnava nad Liščím potokem. V dlouhodobém ročním průměru odteče 368 mm srážek 

z průměrného ročního množství 794 mm spadlých srážek. Průměrný odtokový součinitel 

činí 0,47. Z hlediska regionalizace povrchových vod je zájmová lokalita charakterizována 

jako středně vodný, s malou retenční schopností, se střední rozkolísaností odtoku a dosti 



Jakub Král: Kvalitativní změny chemizmu podzemních vod v průběhu sanace lokalit s výskytem 

chlorovaných ethylenů 

 

2013  27 

 

vysokým odtokovým koeficientem. Vzdálenost lokality k nejbližším povrchovým vodám 

je 3,5 km [69], [70]. 

V podzemní vodě zájmové lokality byla zjištěná kontaminace organochlorovými 

pesticidy (lindan a jeho izomery α-, β- a δ- izomery; DDT a jeho rozkladné produkty DDD 

a DDE; metalochlorid), triazinové pesticidy (simazin, atrazin, prometryn, terbutryn, 

terbutylazin, ametryn), kyanidy, chlorované uhlovodíky (PCE) a částečně i stopové kovy. 

V roce 2003 byla provedena odtěžba odpadů. V roce 2004 bylo provedeno 6- ti měsíční 

zkušební sanační čerpání podzemní vody s dekontaminací a opětovným zasakováním pro 

zvýšení promývání podloží bývalých skládek. Účinnost této metody byla vysoká. 

V listopadu 2005 bylo prokázáno centrum nové kontaminace v oblasti vrtů PAI-24 a PAI-

25. V listopadu roku 2007 a v květnu 2008 byla provedena dvě kola monitoringu vývoje 

kontaminace podzemní vody a byla zjištěna přetrvávající havarijní situace na podzemních 

vodách na lokalitě. Hlavní centrum kontaminace se nachází v oblasti vrtů PAI- 24 a PAI- 

25A, které jsou umístěny v místní erozní bázi pod skládkami. Kontaminace se šíří ve 

směru k vrtům PAI-18, PAI-8, PAI-17 a PAI-19 a dále k vrtům PAI-21, PAI- 22, PAI- 3 a 

P-1 (umístění vrtů je znázorněno v příloze č. 2). Vrt PAI-24 vykazuje kontaminaci 

především chlorovanými uhlovodíky i kyanidy, kontaminace pesticidy je zanedbatelná 

(obsah ClU v podzemní vodě překročil hranici 10 000 µg/l). Vrt PAI-25 je centrem 

kontaminace pesticidů, v malé míře i kontaminace chlorovanými etylény [69], [70]. 

Situace na lokalitě vyžaduje další sanační opatření, aby nedošlo k nevratným 

škodám na životním prostředí, především uhynutí vzácných populací obojživelníků, 

ohrožení kvality podzemní vody v polické křídové pánvi (významný zdroj pitné vody pro 

Královéhradecký kraj). 
 

Tabulka č. 14: Cílové parametry sanace v centru kontaminačního mraku pro vrty PAI-1, 

PAI-8, PAI-17, PAI-18, PAI-21, PAI-24 a PAI-25/A [70] 
 

Sledovaný parametr jednotka navrhovaný sanační limit 

Organochlorované pesticidy (OCP) jednotlivě µg/l 10,0 

triazimové pesticidy (TAP) jednotlivě µg/l 100 

∑ ClU mimo PAI- 24 µg/l 800 
 

Tabulka č. 15: Cílové parametry sanace v okolí deponie pro vrty PAI-3, PAI-4, PAI-4A, 

PAI-11, PAI-12, PAI-19, PAI-20, PAI-22, PAI-23 [70] 
 

Sledovaný parametr jednotka navrhovaný sanační limit 

Organochlorované pesticidy (OCP) jednotlivě µg/l 1,0 

triazimové pesticidy (TAP) jednotlivě µg/l 10 

∑ ClU µg/l 200 
 

Tabulka č. 16: Cílové parametry sanace pramenních vývěr pro vrty P-1, P-2A [70] 
 

Sledovaný parametr jednotka navrhovaný sanační limit 

Organochlorované pesticidy (OCP) jednotlivě µg/l 0,5 

triazimové pesticidy (TAP) jednotlivě µg/l 10 

∑ ClU µg/l 50 

 
Sanační limit bude splněn, pokud bude 90% vzorků ve dvou po sobě následujících 

vzorkovacích cyklech vyhovovat sanačním limitům. U vrtu PAI-24 bude optimální limit 

pro chlorované etylény okolo 1500 µg/l. 



Jakub Král: Kvalitativní změny chemizmu podzemních vod v průběhu sanace lokalit s výskytem 

chlorovaných ethylenů 

 

2013  28 

 

5.1.2. Navržená nápravná opatření 
 

Největším problémem se na lokalitě jeví chlorované etylény (ClU), jejichž 

koncentrace dle provedeného průzkumu neustále narůstala. Byly navrženy dvě metody in 

situ a to metoda redukční dechlorace kontaminantů nanoželezem a metoda chemické 

oxidace kontaminantů manganistanem draselným. 

Redukční dechlorace nanoželezem je založena na redukčním rozkladu 

chlorovaných uhlovodíků. Fe
0
 je donorem elektronů a kontaminant (v případě lokality 

Jetřichov perchloretylén- PCE) je jejich akceptorem. Chlorované uhlovodíky přecházejí na 

méně toxické sloučeniny. Nejvíce zastoupené ClU jsou transformovány pomocí Fe
0
 podle 

reakcí: 
 

C2HCl3 + Fe
0
 + 5H

+
 → C2H6 + 4Fe

2+
 + 3Cl

-
 

C2Cl4 + 5 Fe
0
 + 6 H

+
→ C2H6 + 5Fe

2+
 + 4Cl

-
 

  

Výhodou této metody je vznik malého množství meziproduktů při dekontaminaci 

chlorovaných etylénů, výsledným produktem dekontaminace je etan. Další výhodou je 

poměrně lehká aplikace do vrtů, vysoká reaktivita a rychlost rozkladných reakcí. 

Před vlastní aplikaci bylo nutné provést laboratorní ověření metody na vzorcích 

podzemní vody a horninového prostředí. Tyto testy trvají 6 týdnů [70]. 

Postup chemické oxidace byl popsán v kapitole 4- Sanační technologie pro těkavé 

organické látky. Před aplikací oxidačního činidla do vrtu je nutné také provést laboratorní 

ověření metody na vzorcích podzemní vody a horninového prostředí odebraných na 

lokalitě během vrtných prací. Laboratorní testy trvají také 6 týdnů jako v případě redukční 

dechlorace nanoželezem [70]. 

Monitoring podzemních vod v letech 2007 až 2008 potvrdil vzrůstající tendenci 

koncentrace kontaminantů, převážně chlorovaných etylénů (především PCE). Těkavé 

kontaminanty mohou být zdrojem dotace do podzemní vody, dokonce mohou migrovat 

nesaturovanou zónou mimo vlastní lokalitu. Použití metody vakuové extrakce na této 

lokalitě nebyla dosud realizována. Tato metoda by měla ověřit využití vakuové extrakce 

k intenzifikaci dekontaminace nesaturované zóny, popřípadě ověřit využití vakuové 

extrakce v kombinaci buď s redukční dechlorací nanoželezem a nebo s chemickou oxidací 

kontaminantů manganistanem draselným. 

Principem této metody je odsávání kontaminovaného půdního vzduchu z jímacích 

vrtů do vakuačně extrakční kolony naplněné aktivním uhlím, kde bude zbaven těkavých 

složek a poté vypouštěn do atmosféry. Předpokládaná doba aplikace na zájmové lokalitě 

byla odhadována na dva roky. 

V červenci roku 2012 byl vydán doplňkový průzkum pro intenzifikaci sanačního 

zásahu pro lokalitu A. Stěžejní prací tohoto dokumentu bylo měření základních fyzikálních 

charakteristik podzemní vody in situ. Toto měření prokázalo aerobní oxidační prostředí 

v podzemní vodě a nedostatek makrobiotických prvků. Pro podporu účinnosti sanačního 

zákroku (reduktivní dechlorace) by bylo nutné uvolnit sorbované znečištění neinogenní 

povrchově aktivní látkou a podpořit biologické procesy změnou podmínek ve zvodni na 

redukční, přídavkem heterogenního substrátu nebo kombinací heterogenního substrátu a 

povrchově aktivní látky. Laboratorní testy prokázaly neúčinnost aplikace nanoželeza na 

přítomné polutanty. Také by byla nutná úprava vodného prostředí na redukční, vzhledem 

k oxidačnímu prostředí na lokalitě. Použití oxidačního činidla manganistanu draselného 



Jakub Král: Kvalitativní změny chemizmu podzemních vod v průběhu sanace lokalit s výskytem 

chlorovaných ethylenů 

 

2013  29 

 

(KMnO4 ) by bylo využitelné pouze pro dekontaminaci chlorovaných uhlovodíků, proto 

nebylo doporučeno k aplikaci in situ. Velmi dobrá účinnost na všechny kontaminanty 

přítomné v podzemní vodě byla laboratorně prokázána u chemické oxidace Fentonovým 

činidlem a peroxodisíranem sodným jako doplňkového oxidačního činidla. Pro aplikaci 

Fentonova činidla bylo stanoveno dávkování tak, aby reakce neprobíhala bouřlivě a přitom 

bylo dosaženo optimálních podmínek pro oxidaci. Při plošném zapouštění bylo zjištěno, že 

nesaturovaná zóna obsahuje velké množství nasorbovaných kontaminantů, s čímž je nutné 

při budoucí sanaci počítat. 
 

Byla navržena tato nápravná opatření: 

1) Vybudování sítě zasakovacích a ventingových vrtů. 

2) Sanace nesaturované zóny ventingem. Mocnost nesaturované zóny dosahuje 

až 50 metrů. Je zde nasorbováno velké množství kontaminantů, které jsou 

druhotným zdrojem kontaminace podzemní vody i po odstranění odpadů 

z bývalých deponií. Při zapouštění oxidačního činidla dochází k desorpci 

kontaminantů a jejich další migraci horninovým prostředí. Proto je použití 

ventingu dobrou doplňkovou sanační metodou k chemické oxidaci in situ. 

3) Sanace saturované zóny metodou chemické oxidace in situ Fentonovým 

činidlem, v závěrečné fázi podpořené peroxodisíranem sodným. Laboratorní 

testy i ověřovací sanace in situ prokázaly dobrou účinnost na všechny 

kontaminanty v podzemní vodě. Sanaci je nutné provést v několika 

kampaních. V mezidobích je nutné provádět monitoring fyzikálně 

chemických parametrů a koncentrací polutantů. 

4) V době zapouštění oxidačních činidel se doporučuje provádět podpůrné 

sanační čerpání [75]. 
 

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky a 

cena je odhadována na 14 057 250 Kč (bez DPH) [69]. 

 

5.2. Lokalita B 
 

Lokalita B se nachází v kraji Vysočina v  areálu bývalé továrny na textil. Historie 

podniku sahá až do roku 1892. Společnost měla na starosti výrobu svrchního pleteného 

ošacení a drobných pletených výrobků. Ve výrobním procesu bylo nakládáno s látkami na 

bázi chlorovaných uhlovodíků, které z důvodu nezodpovědného přístupu unikaly do 

horninového prostředí. Výroba byla ukončena v září 2008. V současnosti je areál využíván 

jako obchodní centrum. Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti 200 až 300 metrů od 

provozu konfekce. Plocha provozu konfekce je 10 910 m
2
 a plocha pletárny 8 154 m

2
. 

Hlavním znečišťujícím zdrojem je provoz chemické čistírny textilií, kde k čištění 

se používaly chlorovaná rozpouštědla. Riziko představoval provoz kotelny na spalování 

hnědého uhlí, kde se spaloval i znečištěný TCE, PCE z vlastní chemické čistírny příze. 

Kotelna je již mimo provoz. Rizikem byl i prostor na ukládání zbytků ze spalování na 

území závodu v blízkosti toku řeky. Odpadní voda z barevny přízí byla vypouštěna přes 

vyrovnávací a sedimentační jímku do řeky. Kanalizace mezi čistírnou a řekou byla 

v havarijním stavu a docházelo k průsakům vod do okolí a usazování zbytků kontaminace 

v jílovitějších polohách kolem potrubí. Poruchy netěsnosti potrubí představovaly cestu pro 
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postup kontaminace, dnes kanalizace tvoří sekundární zdroj kontaminace horninového 

prostředí. Prosakující odpadní voda neustále vymývá zbytkovou kontaminaci v okolí 

kanalizace. Problémem byla také skládka stavební suti a inertních materiálů v jižní části 

provozu, kam byly ukládány i jiné druhy odpadů [76], [77]. 

Podrobná situace lokality B s vyznačenými hydrogeologickými vrty je uvedena 

v příloze č. 5. 

 

5.2.1. Přírodní poměry 
 

Lokalita je situována v soustavě Česko-moravské, podsoustavě Českomoravská 

vrchovina, celku Křemešnická vrchovina a podcelku Želivská pahorkatina. 

Zájmová lokalita podle klimatické mapy patří do mírně teplé oblasti. Léta jsou 

mírná až mírně chladná a suchá. Jaro a podzim je mírně teplý. Zima je chladná, suchá 

s normální až krátkou sněhovou pokrývkou. 

 Průměrný počet dnů na lokalitě se srážkami 1 mm a více je 100 až 120 

ročně. Srážkový úhrn ve vegetačním období je zhruba 350 až 450 mm a v zimním období 

250 až 300 mm za rok [76], [77]. 

Kraj Vysočina leží převážně na maldanubiku. Západní část zasahuje centrální 

maldanubický pluton, který se táhne ze severu k jihu. V západní části kraje Vysočina, kde 

se nachází i zmiňovaná lokalita, se nachází převážně jednotvárná série maldanubika 

(svorové ruly, pararuly až migmatity) [7]. 

V areálu závodu tvoří povrch krystalinika pevné migmatitizované ruly až 

migmatity šedohnědé barvy. Svrchní část krystalinika tvoří silně zvětralé hlinité písky až 

písčité hlíny s příměsí slídy a úlomků matečné horniny. Řeka Bělá je charakterizována 

fluviálními sedimenty, což jsou písčité štěrky šedohnědé barvy, valouny štěrku o velikosti  

60- 100 mm. Ve svrchních partiích přecházejí písčité štěrky do hrubozrnných písků až 

středozrnných písků, šedohnědé barvy. Nejsvrchnější vrstvu tvoří povodňové jílovité a 

jemné písčité hlíny a jíly o mocnosti 0,5 až 1,0 m. 

Povrch terénu je zarovnán antropogenními navážkami, které jsou tvořeny hlinito- 

kamenitou až hlinito- písčitou směsí s úlomky cihel, štěrku, makadamem apod. Povrch 

terénu na lokalitě je zpevněn asfaltovým povrchem [77]. 

Z regionálně- hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí 

hydrogeologického rajónu č. 652 „Krystalinikum Českomoravské vrchoviny- povodí 

Sázavy“ [76]. 

Hydrogeologickým kolektorem mělké zvodně na lokalitě jsou fluviální 

štěrkopísky. Hlavní směr proudění podzemní vody je v areálu závodu od jihovýchodu 

k severozápadu. Řeka plní po velkou část roku funkci drénu, sklon hladiny podzemní vody 

je relativně velmi strmý [77]. 

 

5.2.2. Stav kontaminace na zájmové lokalitě 
 

Od května 2008 do března 2009 byl na zájmové lokalitě proveden předsanační 

doprůzkum, kde pomocí monitorovacích vrtů a sond byla zjištěna kontaminace 
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chlorovanými uhlovodíky (PCE, TCE, 1,1- DCE, trans- 1,2- DCE, cis- 1,2- DCE). Největší 

podíl na znečištění má cis- 1,2- DCE. 

Nekontaminovanější zeminy byly zjištěny v oblasti mezi podzemními nádržemi a 

břehu říčky v hloubce od 3 do 5 m pod terénem. Nejvyšší koncentrace kontaminujících 

látek byla naměřena v sedimentech v blízkosti podzemní nádrže a to 8,94 mg/kg. 

Vysoká koncentrace chlorovaných uhlovodíků byla naměřena v blízkosti řeky, 

pod mostem spojujícím oba areály a ve vrtech sousedících v severní části areálu s řekou. 

Koncentrace podzemních i povrchových vod byla dle Vodního zákona v zájmové lokalitě 

nadlimitní, stav povrchových vod i podzemních vod byl následně prohlášen za havarijní. 

Celková plocha znečištěné podzemní vody byla odhadována na 6000 m
2
 [76], [77], [78]. 

 

Tabulka č. 17: Stav znečištění podzemní vody roku 2009 [77] 
 

Objekt 
1,1- DCE 1,2- (c+t)- DCE TCE PCE 

µg/l 

HP- 1 0,100 0,100 0,080 1,560 

HP- 2 0,100 2,900 1,140 5,340 

HP- 4 4,330 1 190,000 18,300 24,100 

HP- 5 0,770 429,000 3,280 5,170 

HP- 7 0,680 236,000 143,000 389,000 

HP- 8 0,380 64,300 25,700 11,200 

HP- 9 5,720 2 870,000 131,000 5,450 

HP- 10 7,850 5 840,000 330,000 1 540,000 

HW- 2 115,000 174,000 588,000 843,000 

HW- 3 1,230 666,000 1,450 1,900 

HW- 5 0,100 162,000 12,800 18,300 

AF- 1 18,200 3 340,000 713,000 3 020,000 

HP- 101 54,300 84 100,000 15 900,000 24 400,000 

HP- 102 9,960 18 400,000 25,900 8,190 

HP- 103 0,100 133,000 4,950 1,970 

HP- 104 0,100 6,090 5,250 31,900 

HP- 105 35,700 673,000 2 090,000 8 110,000 

HP- 106 0,100 16,900 1,290 6,360 

HP- 107 1,660 3 730,000 0,950 3,450 

HP- 108 0,100 1,510 0,470 11,700 

HP- 109 0,100 129,000 9,170 14,700 

HP- 110 41,600 243,000 233,000 148,000 

HP- 113 0,100 27,300 8,960 62,800 

HP- 114 0,100 19,300 6,680 55,200 

HP- 116 0,370 329,000 761,000 5 080,000 

limit dle ČIŽP - 1 545,000 126,000 47,000 
 

Tabulka č. 18: Sanační limity podzemních vod stanovené ČIŽP[77] 
 

Kontaminant podzemní vody [µg/l] 

VCE (chloreten) 284 

1,1- DCE - 

1,2- trans- DCE 1545 

1,2- cis- DCE 1545 

TCE 126 

PCE 47 

∑ ClU 3 547 
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5.2.3. Navržená nápravná opatření 
 

Sanační opatření bylo zvoleno podle okamžité nutnosti zamezení kontaminace 

řeky. Sanační opatření bylo rozděleno do 3 druhů opatření: 

 

 pasivní (technicko-stavební) - těsnící stěna; 

 aktivní (hydrodynamické) - ochranné čerpání a následné čištění; 

 aktivní (biotechnologické) - injektáž biologicky aktivní látky. 

 

Nejdůležitějším opatřením bylo zamezení dalšího úniku kontaminantu do 

povrchového toku a neprodleně bylo zahájeno čerpání a čištění podzemní vody. Další 

činnost bude směřovat na odstranění zdrojů kontaminace včetně demolic zasažených 

objektů a ve třetí fázi bude klíčové snížení kontaminace na lokalitě až na dosažení 

stanovených sanačních limitů. 

Metoda řízené biologické reduktivní dechlorace (BRD) spočívá v aktivní podpoře 

a urychlení stávajících biodegradačních procesů dodáváním vybraného substrátu 

poskytujícího zdroj uhlíku a donor elektronu (vodík). Jako hlavní substrát pro použití na 

lokalitě B byla vybrána mlékárenská syrovátka (vedlejší produkt při výrobě sýrů, 

obsahující 4- 5% laktózy). Součástí prvního zásaku byla také řepná melasa (vedlejší 

produkt při výrobě surového cukru) aplikována se syrovátkou v poměru 1 : 100. Tato 

kombinace způsobila zvýšení hladiny vodíku pro efektivní průběh reduktivní dechlorace na 

lokalitě. Cílem této metody bylo zamezit pronikání kontaminantu do řeky a odstranit 

následnou kontaminaci minimálně na úroveň daných limitů. Jelikož akutní sanační zásah 

byl řešen pomocí těsnící stěny a ochranným čerpáním, na sanaci biologicko reduktivní 

dehalogenace zbývala dostatečná doba [77]. 

 

6. Analytické metody pro hodnocení sanačních 

technologií 

 

6.1. Vzorkování 
 

Vzorkování je nedílnou součástí činností, které vedou k hodnocení jakosti vzorku. 

Kvalita vstupních dat je závislá na kvalitě vzorkovacích a laboratorních prací. Veškerá 

činnost spojená se vzorkováním se provádí podle daných norem. 

V případě mé diplomové práce se vyskytovala kontaminace chlorovanými etylény 

na obou lokalitách A i B v podzemních vodách. Proto bylo vzorkování prováděno podle 

norem ČSN EN ISO 5667-1 (Jakost vod- odběr vzorků- část 1: Návod pro návrh programu 

odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků), ČSN EN ISO 5667-3 (Jakost vod- odběr 

vzorků- část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi), ČSN ISO 5667-11 

(Kvalita vod- odběr vzorků- část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod) a ČSN ISO 



Jakub Král: Kvalitativní změny chemizmu podzemních vod v průběhu sanace lokalit s výskytem 

chlorovaných ethylenů 

 

2013  33 

 

5667-18 (Jakost vod- odběr vzorků- část 18: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod na 

znečištěných místech)[80]. 

Firma ENVISAN GEM, a.s. odebírá vzorky pro zjištění ekotoxicity podzemní 

vody na lokalitě A z vrtů PAI 25/A, PAI 27 a PAI 24 (pro rok 2011), z vrtů PAI 25/A, PAI 

28, PAI 27 a PAI 24 (pro rok 2012) a PAI 25/A, PAI 28, PAI 27 a PAI 24 (pro rok 2013). 

Na lokalitě B byl odběr podzemních vod proveden z vrtů HW 5, IJ 26, HP 1 (pro rok 

2011), IJ 11, IJ 27 a HV 25 (pro rok 2012) a IJ 11, IJ 27, HV 23 a HV 25 (pro rok 2013). 

Postup odběru vzorků podzemních vod byl na obou lokalitách stejný. Byl 

proveden prostý odběr vzorků z hydrogeologických vrtů ve statickém stavu v úrovni cca 1 

metr nad dnem vrtů. K odběru vzorku byl použit otevřený objemový zonální vzorkovač 

(válec se spodním napouštěním a uzavírací kuličkou) a hladinoměr s opticko- akustickou 

signalizací. Vzorkovnice je zobrazena v příloze. Skleněné vzorkovnice byly plněny až po 

okraj hrdla bez vzduchové bubliny v množství 1 až 2 litry. Fotografie použitého zonálního 

vzorkovače a hladinometru, včetně fotografie odběru vzorku podzemních vod z lokality A 

jsou uvedeny v příloze č. 6. 

Vzorek nebyl dále upravován ani konzervován. Vzorky byly skladovány při 

teplotě 4°C až 6 °C a byly zpracovány do 24 hodin po odběru. Protokol o odběru vzorku na 

lokalitě A je uveden v příloze č. 7. 

 

6.2. Použité metody fyzikální, chemické a biologické 

analýzy 
 

Stanovení fyzikálních, chemických i mikrobiologických hodnot vzorků 

podzemních vod bylo provedeno podle platných norem, které jsou uvedeny v tabulce č. 19. 

Fotografie ze stanovení fyzikálních, chemických a biologických analýz jsou uvedeny 

v příloze č. 8. Výsledky měření jsou uvedeny v příloze č. 14 a č. 16. 

Měření pH, konduktivity, spektrofotometrické stanovení fosforu, stanovení 

amoniakálního dusíku s nitroprusidem sodným, stanovování dusičnanového dusíku 

spektrofotometrickou metodou a stanovení aerobních a anaerobních bakterií jsem prováděl 

v březnu až dubnu sám v laboratořích ENVISAN- GEM, a.s. na celkovém počtu 8 vzorků 

podzemních vod ze dvou lokalit A a B. 
 

Tabulka č. 19: Přehled normovaných metod pro stanovení fyzikálních, chemických a 

biologických hodnot [81], [82], [83], [84], [85], [86] 

 
Název metody číslo normy název normy 

pH ve vodě ČSN EN ISO 10523 Jakost vod- stanovení pH 

konduktivita ČSN EN ISO 27888 Jakost vod- stanovení el. Konduktivity 

spektrofotometrické stanovení 

fosforu 
ČSN EN ISO 6878 

Jakost vod- stanovení fosforu- 

spektrofotometrická metoda 

s molybdenanem amonným 

stanovení amoniakálního dusíku 

s nitroprusidem sodným 
ČSN EN ISO 7150- 1 

Jakost vod- stanovení amonných iontů- část 

1, manuální spektrofotometrická metoda 

stanovení dusičnanového dusíku 

spektrofotometrickou metodou 
ČSN EN ISO 7890-3 

Jakost vod- stanovení dusičnanů- část 3: 

spektrometrická metoda s kyselinou 

sulfosalicilovou 
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stanovení celkového počtu 

aerobních heterotrofních 

bakterií při 20°C ve vodách 

ČSN EN ISO 757842 Jakost vod- stanovení psychrofilních bakterií 

 

6.2.1. Stanovení anaerobních bakterií 
 

Voda se vyseje na živný agar č. 2 (thioglykolátový agar- Thioglycolate Agar; 

HiMedia). Postup inokulace a inkubace je stejný jako u aerobních bakterií, pouze po 

ztuhnutí agaru se Petriho misky vkládají do anaerostatu a pro vytvoření anaerobního 

prostředí vložíme anaerocult. Pro zajištění anaerobního prostředí se použije soupravy 

MERCK Anaerotest, Anaerocult P a Anaeroclip. Po kultivaci 48 hodin při 20 
o
C  se 

spočítají všechny vyrostlé kolonie. Výsledek se vyjádří jako KTJ.ml
-1

. 

 

6.3. Testy ekotoxicity 
 

Firma ENVISAN- GEM, a.s. provádí testy ekotoxicity na obou lokalitách ve 

vlastních laboratořích. Na lokalitě A probíhá stanovování testů ekotoxicit na vzorcích 

podzemních vod od července 2012 na 4 vybraných vrtech (PAI 24, PAI 25/A, PAI 27 a 

PAI 28. Testování ekotoxicit na lokalitě A probíhá v časovém sledu jednou za čtvrt roku. 

Na lokalitě B probíhá stanovování testů ekotoxicit na vzorcích podzemních vod od února 

2012 v časovém sledu až 5 krát za rok. Poslední měření testů ekotoxicit probíhalo pro obě 

lokality na přelomu března až dubna 2013.  

Toto měření jsem sám prováděl a stanovoval jsem testy ekotoxicit na vzorcích 

podzemních vod. U lokality A jsem použil ke stanovení ekotoxicity testy na dafniích, na 

zelené řase, na Vibrio fischeri a na salátu. U lokality B jsem stanovoval ekotoxicitu na 

dafniích, zelené řase, Vibrio fischeri, salátu a pšenici. Měření jsem prováděl celkově na 8 

vzorcích podzemních vod z vybraných lokalit a ke každé zkoušce inhibice se také 

analyzoval slepý vzorek. 

 

6.3.1. Základní charakteristika 
 

Materiály ze starých ekologický zátěží nejsou ve většině případů znečištěny 

jedním typem polutantů, ale směsí tvořenou více druhy anorganických nebo organických 

kontaminantů. K zhodnocení nebezpečí plynoucího ze zbytkového obsahu znečištění 

těchto materiálů nestačí jen výsledky chemické analýzy. Testy ekotoxicity mohou 

poskytovat další informace pro charakterizaci ohrožení životního prostředí než samotná 

rozsáhlá chemická analýza. 

 Cílem testů ekotoxicity je zjištění nebo odhad možného toxického vlivu 

testovaných látek na živé organismy. Jde o proces, kdy je testovaný systém (buňka, 

organismus, ekosystém apod.) vystaven působení chemické látky, směsného nebo 

přírodního vzorku v různých koncentracích za přísně definovaných podmínek. Testy 

zachycují celkové toxické účinky všech látek přítomných v testovaných vzorcích bez nutné 

bližší znalosti jejich složení či chemické struktury. Informaci jaká látka v jaké koncentraci 
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je přítomna ve vzorku určuje chemická analýza. Testy ekotoxicity jsou schopné stanovit, 

zda je a v jaké míře vzorek biologicky aktivní, ale neexistuje univerzální test ekotoxicity, 

který může detekovat všechny toxické látky [87], [88].  

Testy ekotoxicity vzorku jsou vždy prováděny ve srovnání s netoxickou 

kontrolou.  Tato kontrola se zároveň používá pro ředění vzorků při přípravě ředicích řad 

pro stanovení EC50.  Složení kontroly je uvedeno v příslušných ISO normách. 

 

6.3.2. Použité testy ekotoxicity 
 

Pro stanovení testů ekotoxicity ze vzorků podzemních vod je nejjednodušší 

použití akvatických testů ekotoxicity. Tyto testy se provádějí ve vodném prostředí 

s vodným výluhem testované látky, která může být v kapalném či pevném stavu. Jedná se 

o přímý kontakt organismu s tímto vodným výluhem. Nejčastěji se jedná o absorpci 

testovaných látek do organismu z vodního prostředí. Pro mou diplomovou práci byly pro 

testování ekotoxicity podzemních vod z obou lokalit použity akvatické testy na řasách 

(inhibice růstové rychlosti), na dafniích (inhibice pohyblivosti), na Vibrio fischeri (inhibice 

světelné emise), na kořeni salátu (inhibice růstu) a u lokality B i na kořeni pšenice 

(inhibice růstu). 

 

6.3.2.1. Zkouška s řasami- inhibice růstové rychlosti 
 

Jednodruhové exponenciálně rostoucí řasové buňky se po několik generací 

kultivují v kontrolním mediu nebo ve vzorku vody s přídavkem odpovídajících objemů 

zásobního roztoku živin inkubují 72 hodin. Po 72 hodinách se v nich měří hustota buněk. 

Zkouška inhibice růstu a její výpočty se provádí podle normy ČSN EN ISO 8692 

(Jakost vod- Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas). Záznam o počítání řas- 

mikroskop, cellometr je uveden v příloze č. 9. Výsledky měření inhibice růstu řas jsou 

uvedeny v tabulce č. 2 v přílohy č. 14 [89]. 

 
Zkušební organismus: 

Desmodesmus (dříve Scenedesmus) subspicatus Chodat (86.81 SAG) – kmen 

dodaný AV ČR, Botanický ústav, Dukelská 135, Třeboň a udržovaný pravidelným 

přeočkováváním v laboratoři ENVISAN-GEM, a.s.  

Řasové inokulum pro zkoušku se odebírá z exponenciálně rostoucí inokulační 

kultury. Inokulační kultura se nasadí k před kultivaci 3 dny před zahájením zkoušky a 

udržuje se za stejných podmínek, za jakých probíhá zkouška. Po této době by už měla být 

kultura ve stádiu exponenciálního růstu a měla by mít hustotu buněk vhodnou k provedení 

zkoušky. Hustota buněk inokulační kultury se měří bezprostředně před započetím zkoušky, 

aby bylo možné vypočítat požadovaný objem inokula. Hustota buněk se zjistí 

mikroskopicky v počítací komůrce.  
 

Měření: 

Hustota buněk ve zkušebních nádobách (včetně kontrolních) se změří po 72 h 

inkubace. Na konci zkoušky se změří pH zkoušených vzorků a kontroly. 
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Pro měření množství buněk v 1 ml vzorku (hustota buněk) používá firma 

ENVISAN GEM a.s. počítací komůrku Cyrus I. Na mřížku se pipetuje 50 µl až 70 µl 

suspenze, mřížka se překryje krycím sklíčkem, které se přichytí úchytkami. Počítají se řasy 

na světelném mikroskopu ve dvou řadách velkých čtverců, tj. celkem 80 čtverců. Při 

počítání buněk ve čtvercích se dodržuje zásada, že se počítají buňky uvnitř čtverce a ty, 

které se dotýkají horní a pravé strany čtverce. 

Firma ENVISAN GEM a.s. používá také pro počítání řas Cellometr Auto T4 Plus 

s použitím počítacích komůrek CHT4 (Nexcelom Bioscience LLC). Koncentrace buněk ve 

vzorku by měla být v rozmezí 2,5.10
5
 – 1,0.10

7 
buněk.ml

-1
, při nižší hustotě buněk byla 

vždy použita počítací komůrka Cyrus I. 

 

 
Obrázek č. 12: Cellometr Nexcelom Bioscience LLC [autor] 

 

Použité statistické testy: 

normalita -  Shapiro-Wilkův W test  

homogenita rozptylů – Leveneův test 

parametrický t- test – ANOVA, Dunnettův 

neparametrický test – Mann-Whitney U test.  
 

Pro statistické vyhodnocení se používá software STATISTICA Cz (Softwarový 

systém na analýzu dat), verze 6, StatSoft, Inc. (2003) Prism, verze 4.0 pro Windows, 

GraphPad Software, Inc., San Diego CA Microsoft Office 2000. 
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6.3.2.2. Zkouška s dafniemi- inhibice pohyblivosti 
 

Zkouška je založena na stanovení inhibičního účinku látek obsažených ve vodě na 

dafnie. Po 24 h a 48 h působení se zaznamenává počet imobilizovaných jedinců ve 

zkoušeném vzorku a kontrole. 

Inhibice se stanoví jako procento imobilizovaných jedinců ve vztahu k celkovému 

počtu použitých jedinců. 

Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus a její výpočty se provádí 

podle normy ČSN EN ISO 6341 (Jakost vod- Stanovení inhibice pohyblivosti Daphnia 

magna Straus- Zkouška akutní toxicity). Protokol ověřovacího testu s dafniemi je uveden 

v příloze č. 10. Výsledky inhibice pohyblivosti jsou uvedeny v příloze č. 14 a č. 16 [90]. 
 

Zkušební organismus: 

Samičky perloočky Daphnia magna Straus nejméně 2 h a nejvíce 24 h staré, 

získané acyklickou parthenogenezí za definovaných chovných podmínek. Dafnie byly 

použity z vlastního chovu laboratoře ENVISAN-GEM, a.s. 
 

Zkouška: 

Do kádinek se odměří objem roztoku testované látky a přidá se ředící voda, tak 

aby bylo dosaženo koncentrací požadovaných pro zkoušku. Daphnia magna se 

mikropipetou vnesly do kádinek, na každou kádinku s 10 ml roztoku se přidává 5 jedinců. 

Pro každou řadu zkoušek se připravuje kontrolní nádoba se stejným objemem 

ředící vody (v mém případě byly provedeny tři kontrolní řady zkoušek). Během zkoušky se 

zkušební organismy nekrmí a v nádobách se udržuje teplota 20 °C ± 2 °C. 
 

 
 

Obrázek č. 13: Připravené vzorky na stanovení inhibice pohyblivosti Daphnia magna 

Straus, v pozadí obrázku chovné nádoby [autor] 
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6.3.2.3. Stanovení inhibičního účinku na světelnou emisi 

Vibrio fischeri 
 

Pro stanovení akutní toxicity byly použity sušené luminiscenční bakterie. Inhibice 

světelné emise v přítomnosti vzorku je stanovena ve srovnání s netoxickým kontrolním 

vzorkem, tj. roztokem chloridu sodného s koncentrací 20 g.l
-1

 NaCl. Lineární rozsah 

měření leží v rozmezí 10 % až 90 % inhibice. Výsledky jsou uvedeny jako % inhibice I a 

EC20, popř. i EC50. 

EC20 je ředění vzorku, které způsobí 20 % inhibici emise světla v porovnání 

s kontrolou a tato hodnota je interpolována uvnitř koncentračních řad. Hodnota EC20 

nebyla stanovována, pokud byla u neředěného vzorku (tj. 1. Ředicí stupeň) zjištěna 

inhibice H < 20 % při expozici 15 min nebo 30 min. 

EC50 je ředění vzorku, které způsobí 50 % inhibici emise světla v porovnání 

s kontrolou a tato hodnota je interpolována uvnitř koncentračních řad.  

Vzorek je považován za toxický, pokud v neředěné formě způsobí inhibici 

bioluminiscence větší než 20 %. 

Zkouška inhibice emise světla kultur Vibrio Fischeri a její výpočty se provádí 

podle normy ČSN EN ISO 11348-2 (Jakost vod- Stanovení inhibičního účinku vzorků vod 

na světelnou emisi Vibrio fischeri- metoda se sušenými bakteriemi). Výsledky měření 

inhibice emise světla jsou uvedeny v kapitole Zhodnocení účinnosti odstranění 

chlorovaných etylénů [91]. 
 

Zkušební organismus: 

Sušené luminiscenční bakterie Vibrio fischeri NRRL-B-11177 (LCK 482), šarže 

12305, Hach Lange, 14.11.2012, uchovávání při –20 °C, trvanlivost minimálně 12 měsíců 

od data výroby, reaktivace v reaktivačním roztoku od dodavatele (Hach Lange, Německo). 
 

 
 

Obrázek č. 14: Luminometr LUMISmini a termoblok s řízenou teplotou k temperování 

zkoušených vzorků LUMIStherm [autor] 
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6.3.2.4. Zkouška inhibice růstu kořene salátu a pšenice 
 

Metoda se provádí podle SOP 1.5 společnosti ENVISAN-GEM, a.s. a je 

modifikací metody podle Metodického pokynu odboru odpadů Ministerstva životního 

prostředí ke stanovení ekotoxicity odpadů (Věstník MŽP, částka 4, duben 2007). 

Fotografie z měření růstu kořene salátu a pšenice jsou uvedeny v příloze č. 11. Protokol 

z měření je uveden v příloze č. 12. 
 

Zkušební organismus: 

Salát – Lactuca sativa var. Capitata, Safir (SEMPRA VELELIBY s.r.o.); 

Pšenice setá – Triticum aestivum. 
 

 
 

Obrázek č. 15: Nádoba s filtračními papírky, 10 ml vzorku a 15 semeny pšenice seté 

[autor] 
 

Zkouška: 

Základem pro hodnocení zkoušky inhibice růstu kořene salátu je střední hodnota 

délky kořene zjištěná v kontrole a zkoušeném vzorku po 96 h ± 2 h inkubace. Jestliže 

semeno nevytvoří kořínek, započítává se tato hodnota do střední hodnoty jako nulová. 

Postup statistického vyhodnocení se provádí stejně jako u inhibice řas. Ve vyhlášce 

294/2005 Sb. je uveden limit 30 % pro růst kořene hořčice. Zkouška, kterou jsme prováděli 

se salátem, je modifikací postupu s hořčicí, a proto byl použit pro hodnocení toxicity 

vzorků rovněž limit z legislativy [92]. 

V případě lokality B (Alfatex) bylo kromě stanovení inhibice růstu kořene salátu 

také provedeno stanovení inhibice růstu kořene pšenice seté. Důvodem bylo zpřesnění 

výsledků ekotoxikologického testu u lokality B. Záznam měření kořenů salátu a pšenice 

včetně fotodokumentace je uveden v příloze č. 12. 
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7. Zhodnocení účinnosti odstranění chlorovaných 

etylenů 

 

7.1. Vyhodnocení změn koncentrací ClU na lokalitě 

A 
 

Hodnoty chemické analýzy chlorovaných etylénů na lokalitě A i B mi byly 

k diplomové práci poskytnuty firmou ENVISAN GEM a.s. Z výsledků chemické analýzy 

na lokalitě A jsem vytvořil přehlednou tabulku podle jednotlivých vrtů a dat odběrů 

vzorků. Tabulka výsledků chemických analýz je uvedena v příloze č. 13.  

Jednotlivé vrty jsem rozdělil do 3 kategorií podle daného limitu ČIŽP na: 

 skupina vrtů 1: PAI 17, PAI 18, PAI 21 a PAI 25/A, kde byl stanoven limit 

celkového množství chlorovaných etylénů na 800 µg/l; 

 skupina vrtů 2: PAI 3, PAI 4, PAI 4A, PAI 22, limit byl stanoven na 200 

µg/l; 

 vrt PAI 24, limit byl stanoven na 1500 µg/l. 
 

Změny koncentrací ClU jsou uvedeny v grafu č. 1, 2 a 3 včetně daného limitu. 
 

Graf č. 1: Změny v koncentraci ClU za časové období na skupině vrtů 1 
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Graf č. 2: Změny v koncentraci ClU za časové období na skupině vrtů 2 

 

 
 

Graf č. 3: Změny v koncentraci ClU za časové období na vrtu PAI- 24 
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Limit na lokalitě A je splněn, pokud bude 90 % vzorku ve dvou po sobě 

následujících cyklech vyhovovat sanačním limitům. Z údajů, které mně byli poskytnuty je 

patrné, že kontaminace ClU na lokalitě A byla v dubnu až květnu podlimitní. Výjimkou je 

vrt PAI 24, u kterého i v květnu 2012 byla celková koncentrace ClU nad stanoveným 

limitem ČIŽP.  

Nárůst kontaminace na začátku roku 2012 bylo způsobeno ukončením sanačního 

čerpání v roce 2011. Poté byla zahájena sanace saturované zóny chemickou oxidací in situ 

pomocí Fentonova činidla. 

Lokalita je dnes již dekontaminována. Na lokalitě se pouze odebírají vzorky 

podzemních vod z vybraných vrtů PAI 24, PAI 25/A, PAI 27 a PAI 28. Na vzorcích 

podzemních vod z těchto vrtů stanovuje firma ENVISAN GEM, a.s. od července 2012 do 

dnešních dnů ekotoxikologické testy na vybraných organismech a také prostřednictvím jiné 

společnosti vyhodnocuje chemickou analýzu podzemních vod, kde sleduje znečištění 

chlorovanými etylény, organochlorovanými pesticidy, triazinovými pesticidy a kyanidy. 

 

7.2. Vyhodnocení testů ekotoxicit na lokalitě A 
 

V rámci diplomové práce byly studovány parametry ovlivňující výsledky 

jednotlivých testů ekotoxicity, byla hodnocena ekotoxicita podzemních vod 

kontaminovaná chlorovanými etylény v průběhu sanací probíhajících na lokalitě. V tabulce 

č. 1 v příloze č. 14 jsou uvedeny fyzikálně chemické a mikrobiologické vlastnosti 

podzemních vod tak, jak se měnily v průběhu prováděných sanačních technologií. Hodnoty 

pH v jednotlivých vrtech se pohybovalo v rozmezí 6-7, koncentrace živin se udržovalo 

v rozmezí < 0,05 až 12,4 mg/l pro amoniakální dusík, 0,9 až 20 mg/l pro dusičnanový 

dusík, < 0,02 až 0,15 mg/l pro fosfor. Hodnota aerobních a anaerobních bakterií byla 

stanovena na 1·10
3
 až 7,2·10

5
 KTJ/ml pro aerobní bakterie a 9,1·10

0
 až 4,2·10

3
 KTJ/ml pro 

anaerobní bakterie 

V tabulce č. 1 v příloze č. 14 lze sledovat během 8 měsíců pokles anaerobních i 

aerobních heterotrofních bakterií oproti počátečnímu měření v červenci 2012. Heterotrofní 

bakterie jsou stanovovány jako podpůrné kritérium, jelikož touto metodou jsme schopni 

zjistit jen nepatrné % mikroorganismů obsažených v podzemní vodě na lokalitě. 
 

Graf č. 4: Změny inhibice na vrtu PAI 24 za časové období 
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Graf č. 5: Změny inhibice na vrtu PAI 25/A za časové období 

 

 
 

Graf č. 6: Změny inhibice na vrtu PAI 27 za časové období 
 

 
 
 

Graf č. 7: Změny inhibice na vrtu PAI 28 za časové období 
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Hodnoty inhibicí na jednotlivých organismech jsou uvedeny v příloze č. 14. 

Z grafů je patrná podobná reakce na toxicitu vzorku podzemních vod u dafnií po 48 

hodinách, salátu a zelených řasách.  Testy na dafniích a salátu (Lactuca sativa) by podle 

firmy ENVISAN GEM a.s. měly pro stanovení ekotoxicity být nejpřesnější. Nejnižší 

ekotoxicita byla zaznamenána u Vibrio fischeri. V případě V. fischeri došlo také 

k stimulaci, což je prodloužení délky světelné emise ve vzorku ve srovnání s kontrolou. 

Ekotoxikologické stanovení u dafnií a zelených řas ve všech vrtech vykazovaly 

nárůst inhibice oproti roku 2012. U všech vzorků řas a u vzorku z vrtu PAI 27 byla 

inhibice v roce 2013 100%. Přesný důvod nárůstu inhibice u těchto testů není znám. Jistou 

roli může hrát například vyšší koncentrace pesticidů oproti chlorovaným etylénům na 

lokalitě spojená s citlivější reakcí na přítomnost těchto pesticidů, která byla ale také jako 

v případě chlorovaných etylénů podlimitní. 

  

7.3. Vyhodnocení změn koncentrací ClU na lokalitě 

B 
 

Z poskytnutých výsledků chemických analýz jsem rozdělil vrty do 3 základních 

skupin: 

 vrty hydraulické bariéry- vrty HV 20, HV 21, HV 22, HV 23, HV 24, HV 

25, HV 26 a HV 27, limit stanoven ČIŽP je pro celkové chlorované etylény 

na 3547 µg/l; 

 vrty monitorovací- vrty HP 4, HP 8, HP 9, HP 103, HP 105, HP 110, HW 2, 

HW 3 a HW 5, limit byl stanoven na 3547 µg/l; 

 vrty injektážní- IJ 1, IJ 2, IJ 3, IJ 4, IJ 5, IJ 10, IJ 12, IJ 22, IJ 24, IJ 25, IJ 

26, IJ 27, IJ 28, IJ 29, IJ 30, IJ 31, IJ 32, IJ 33, IJ 34, IJ 35, IJ 36 a IJ 37, 

limit byl stanoven na 3547 µg/l. 

 

Hodnoty jednotlivých chlorovaných etylénů včetně celkového množství ClU dle 

jednotlivých vrtů jsou uvedeny v tabulce přílohy č. 15. 

Změny koncentrací ClU jsou uvedeny v grafu č. 8, 9, 10, 11 a 12 včetně daného 

limitu.
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 Graf č. 8: Vývoj koncentrace chlorovaných etylénů v hydraulické bariéře během dekontaminace 
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 Graf č. 9: Vývoj koncentrace chlorovaných etylénů v monitorovacích vrtech během dekontaminace 
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Graf č. 10: Vývoj koncentrace chlorovaných etylénů ve vybraných injektážních vrtech během dekontaminace 
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Graf č. 11: Vývoj koncentrace chlorovaných etylénů ve vybraných injektážních vrtech během dekontaminace 
 

 

 

0 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 

10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 
21000 
22000 
23000 
24000 
25000 
26000 
27000 
28000 
29000 

březen 
2011 

květen 
2011 

červenec 
2011 

srpen 2011 říjen 2011 leden 2012 duben 
2012 

červenec 
2012 

říjen 2012 leden 2013 březen 
2013 

∑
C

lU
 [

µ
g

/l
] 

měsíc odběru 

Injektážní vrty 

IJ 26 

IJ 27 

IJ 28 

IJ 29 

IJ 30 



 

 

Ja
k
u

b
 K

rá
l:

 K
v

al
it

at
iv

n
í 

zm
ěn

y
 c

h
em

iz
m

u
 p

o
d
ze

m
n
íc

h
 v

o
d
 v

 p
rů

b
ěh

u
 s

an
ac

e 
lo

k
al

it
 

s 
v

ý
sk

y
te

m
 c

h
lo

ro
v
an

ý
ch

 e
th

y
le

n
ů

 

2
0

1
3

 
4
9

 Graf č. 12: Vývoj koncentrace chlorovaných etylénů ve vybraných injektážních vrtech během dekontaminace 
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Ve vývoji koncentrace chlorovaných etylénů není patrný žádný trend. Pouze u 

vrtů hydraulické bariéry a monitorovacích vrtů bylo dosaženo stanoveného limitu. U 

injektážních vrtů nadále je u několika vrtů stále kontaminace saturované zóny 

chlorovanými etylény nadlimitní. 

Kontaminace chlorovanými etylény se stále nachází v oblastech nové a staré 

čistírny. Na lokalitě B budou i nadále probíhat sanační čerpání a biologická reduktivní 

dehalogenace za použití denaturovaného etanolu jako substrátu. 

 

7.4. Vyhodnocení testů ekotoxicit na lokalitě B 
 

Testy ekotoxicity provádí firma ENVISAN GEM a.s. u lokality B na 4 vybraných 

vrtech IJ 11, IJ 27, HV 23 a HV 25. Stanovení testů ekotoxicity je prováděno od února 

2012 a pokračuje se s měřením dodnes. 

V tabulce č. 1 přílohy č. 16 jsou uvedeny fyzikálně chemické a mikrobiologické 

vlastnosti podzemních vod tak, jak se měnily v průběhu prováděných sanačních 

technologií. Hodnoty pH v jednotlivých vrtech se pohybovalo v rozmezí 6,3 až 7,6, 

koncentrace živin se udržovalo v rozmezí < 0,05 až 6,3 mg/l pro amoniakální dusík, < 0,2 

až 8 mg/l pro dusičnanový dusík, < 0,02 až 7 mg/l pro fosfor. Hodnota aerobních a 

anaerobních bakterií byla stanovena na 5,7·10
1
 až 6,1·10

7
 KTJ/ml pro aerobní bakterie a < 

1 až 1,9·10
4
 KTJ/ml pro anaerobní bakterie. Hodnoty fyzikálně chemických a 

mikrobiologických ukazatelů byly stanovovány jako podpůrné kritérium. 
 

Graf č. 13: Změny inhibice na vrtu IJ 11 v časovém období 
 

 
 

 

Graf č. 14: Změny inhibice na vrtu IJ 27 v časovém období 
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Graf č. 15: Změny inhibice na vrtu HV 23 v časovém období 
 

 
 

Graf č. 16: Změny inhibice na vrtu HV 25 v časovém období 
 

 
 

Na vrtech IJ 11, HV 23 a HV 25 lze pozorovat pokles toxicity z února 2012 a 

března 2013 na vzorcích podzemních vod. Na vrtu IJ 27 je toxicita vzorků u vybraných 

organismů odlišná- nárůst inhibice u salátu. Rozdíl toxicity u vybraných vrtů může být 

způsobená nejen kontaminací chlorovanými etylény, ale také přítomností dalších 

kontaminantů v saturované zóně a vedlejších meziproduktů, které nebyly chemickou 

analýzou stanovovány. 

Hodnoty inhibice u jednotlivých vrtů včetně vypočítaných hodnot u vybraných 

vrtů za dané období EC 50 pro dafnie a zelené řasy jsou uvedeny v příloze č. 16. 

Na vrtech IJ 11 a HV 25 bylo v březnu 2012 a dubnu 2012 spočítána hodnota EC 

50 pro dafnie a zelené řasy. Hodnoty EC 50 pro dafnie u obou vrtů se pohybovaly 

v rozmezí 198, 2 až 897,8 ml/l. Limit EC 50 pro dafnie pro PCE je stanoven na 7,5 mg/l 

[79] Limit EC 50 u dafnií pro TCE je stanoven na 7,76 mg/l [93]. Je tedy patrné, že 

v měsících březen i duben 2012 byly vzorky na vybraných vrtech toxické. Hodnoty EC 50 

u zelených řas se pohybovala v rozmezí 102, 3- 428,9 ml/l. Limit EC 50 u zelených řas pro 

PCE je stanoven na > 500 mg/l, pro TCE na 450 mg/l u DCE na 410 mg/l [93]. Pro inhibici 

růstu sladkovodních zelených řas byly vzorky podzemních vod částečně toxické. 

Inhibice vzorků podzemních vod z vybraných vrtů byla nadlimitní v roce 2013 u 

zkoušky inhibice růstu kořene salátu. Vyhláška č. 294/2005 Sb. nestanovuje limit pro růst 
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kořene salátu, pouze inhibici semen hořčice bílé. Firma ENVISAN- GEM, a.s. inovovala 

pro stanovení chlorovaných etylénů inhibici růstu kořene na semenech salátu (Lactuca 

sativa). Vzorek je dle vyhlášky považován za toxický, pokud se v ověřovacím testu projeví 

inhibice nebo stimulace růstu kořene semene vyšší než 30 % oproti ověřovacímu testu. 

Z grafů č. 13 a 14 je patrné, že i v roce 2013 byl vzorek podzemních vod pro salát toxický. 

 

8. Diskuze 
 

Toxicita polutantů v podzemní vodě závisí na jejich fyzikálních a chemických 

vlastnostech jako je těkavost, polarita apod., které ovlivňují následnou migraci na dané 

lokalitě. Organické látky podléhají saturované i nesaturované zóně chemickým a 

biologickým transformacím, které mohou mít za následek zvýšení nebo snížení toxicity 

oproti původnímu kontaminantu. 

V dnešní době není přesně definován v České republice žádný test pro hodnocení 

ekologického rizika kontaminovaných území. Lze proto uvažovat o navržení a posléze 

zavedení legislativního rámce posuzování rizik pro životní prostředí. 

V testech ekotoxicity jsem se zaměřil na podzemní vody kontaminované 

chlorovanými etylény. Cílem bylo stanovit inhibici kontaminantu na jednotlivé organismy 

podle časového období. Důvodem stanovování inhibice a u některých vrtů i EC50 je 

možnost využití těchto hodnot pro další posuzování rizik pro životní prostředí plynoucí ze 

starých ekologických zátěží. 

U vybraných lokalit inhibice příliš nereagovala na změny koncentrace 

chlorovaných etylénů. Snaha o vytvoření závislosti mezi výsledky testů ekotoxicity a 

koncentrací polutantů selhává v okamžiku, kdy se jedná o reálné systémy s více složkami, 

které zvolené bioindikátory mohou ovlivnit. Důvodem může být minoritní zastoupení 

těchto polutantů na daných lokalitách, kde převládala kontaminace pesticidy či jiných 

organických látek. Pro posouzení rizika kontaminace podzemních vod znečištěné 

organickými látkami i chlorovanými etylény nepostačuje stanovení koncentrace ClU. 

Ekotoxicita v průběhu dekontaminace se mění. Na počátku se ekotoxicita zvyšuje 

zřejmě v důsledku tvorby meziproduktů, které nejsou zaznamenány chemickou analýzou 

ClU, poté docházelo k následnému snížení ekotoxicity. 

Na lokalitě B lze vypozorovat korelaci mezi poklesem kontaminace chlorovaných 

etylénů a prováděných testů ekotoxicity.  
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Graf č. 17: Změny inhibice a celkového množství ClU na vrtu IJ 11 v časovém období 
 

 
 

Graf č. 18: Změny inhibice a celkového množství ClU na vrtu IJ 27 v časovém období 
 

 
 

Ve vrtu IJ 27 došlo v roce 2013 k nárůstu inhibice. Přesná příčina nárůstu není 

známa. Je možné, že salát reagoval citlivěji na koncentraci ostatních polutantů v podzemní 

vodě. 

  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2012 2013 

∑
C

lU
 [

µ
g

/l
] 

I [
%

] 

IJ 11 

Dafnie 48 

VB 

Salát 

Řasy 

∑ClU 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

2012 2013 

∑
C

lU
 [

µ
g

/l
] 

I [
%

] 

IJ 27 

Dafnie 48 

VB 

Salát 

Řasy 

∑ ClU 



Jakub Král: Kvalitativní změny chemizmu podzemních vod v průběhu sanace lokalit s výskytem 

chlorovaných ethylenů 

2013  54 

 

Graf č. 19: Změny inhibice a celkového množství ClU na vrtu HV 23 v časovém období 
 

 
 

Graf č. 20: Změny inhibice a celkového množství ClU na vrtu HV 25 v časovém období 
 

 
 
 

Na lokalitě A k této závislosti nedochází. Paradoxní je, že výsledky 

ekotoxikologických testů lépe vycházely na lokalitě B, kde koncentrace chlorovaných 

etylénů byla až 10x vyšší než na lokalitě A. Kontaminace na lokalitě B se blíží hodnotám 

stanovených EC50 pro čisté chemické látky. Důvodem může být různorodost dalších 

přítomných polutantů v podzemní vodě. Rozdílný je také stanovený limit pro celkové 

chlorované etylény na obou lokalitách. Rozdílnost lokalit je také dána použitými sanačními 

technologiemi k dekontaminaci a migrací těchto látek v saturované zóně. 
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9. Závěr 
 

Na lokalitě A byly prováděné sanační technologie úspěšné, dnes je již 

dekontaminace lokality ukončena a provádí se pouze posanační monitoring na vybraných 

vrtech. 

Na lokalitě B je i nadále kontaminace chlorovanými etylény v oblasti staré a nové 

čistírny nadlimitní. V této části lokality i nadále bude probíhat dekontaminace polutantů ze 

saturované zóny, nesaturovaná zóna je již vyčištěná. Také se na lokalitě bude i nadále 

provádět monitoring na vybraných vrtech. 

Závěrem lze konstatovat, že reakce jednotlivých organismů na přítomnost 

toxických látek není jednotná, ovlivňuje ji mnoho faktorů jako biologická dostupnost 

toxikantu, způsob přijímání polutantů organismem, jeho bioakumulace nebo schopnost 

škodlivou látku odbourávat apod. Zvýšením počtu testovacích organismů roste informace o 

zkoumaném vzorku a zvyšuje se tak výpovědní hodnota celé metody. Vybraná sada testů, 

tj. test s luminiscenčními bakteriemi, zelenými řasami, semeny salátu a pšenice a dafniemi 

splňuje požadavek na různé trofické úrovně testovaných organismů. Každý z testů má své 

výhody a nevýhody. 

Test ekotoxicity na semenech rostlin by se u všech stanovení měl provádět pro 

rostliny, které zastupují jednoděložné i dvouděložné rostliny. Z dvouděložných rostlin má 

firma ENVISAN- GEM, a.s. dobré zkušenosti se salátem, u jednoděložných s pšenicí. 

Test ekotoxicity s luminiscenčními bakteriemi je výhodný především pro 

poskytnutí rychlé informace o toxicitě vzorku. 

Vzhledem k matrici podzemní vody lze zvážit použití testů ekotoxicit na kořenech 

rostlin, tento test je vhodnější pro posouzení účinnosti fytoremediace. 

Nepodařilo se nalézt vztah mezi ekotoxicitou podzemních vod a koncentrací 

chlorovaných etylénů v testech klíčivosti semen salátu a pšenice, testech liuminiscenčních 

bakterií ani dafnií. 

Prokázalo se, že koncentrace chlorovaných etylénů na lokalitě B byly vhodné pro 

sledování inhibice, při nižších koncentracích chlorovaných etylénů nejsou jako v případě 

lokality A nejsou výsledky ekotoxicity interpretovatelné. 

Ekotoxicita se v průběhu biodegradace mění, závisí i na zastoupení doprovodných 

polutantů a dalších vlastnostech podzemních vod. Z toho vyplývá, že pro posouzení rizika 

kontaminace na lokalitě se zastoupením chlorovaných etylénů nestačí pouze stanovení 

kontaminace celkového množství ClU, ale pravděpodobně všech kontaminantů na dané 

lokalitě. 
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