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Anotace 

Předmětem této diplomové práce je hodnocení kontaminace podzemních vod na  

lokalitě Hradčany-uplatnění procesů přirozené atenuace. 

Vojenské letiště Hradčany patří mezi staré ekologické zátěţe, které byly zanechány 

na území České republiky minulým reţimem. Jedná se o území značně znečistěné ropnými 

látkami lehčí neţ voda (LNAPL). Jako nejvýznamnější sanační metoda se zde vyuţívala 

podporovaná biodegradace. Biodegradace patří mezi sanační metody vyuţívající 

mikroorganismy či mikrobiální procesy pro odstraňovaní znečišťujících látek. 

Diplomová práce se zabývá charakteristikou přírodních poměrů zájmové oblasti a 

hodnocením dekontaminačních metod, které byly na lokalitě uplatněné. Část diplomové 

práce se věnuje také aktualizované analýze rizik. 

Klíčová slova: staré ekologické zátěţe, letiště Hradčany, biodegradace, ropné látky lehčí 

neţ voda, přirozená atenuace. 

 

Summary 

This thesis is focused on an evaluation of groundwater pollution on Hradčany site - 

Natural Attenuation Processes use.  

A military airport Hradcany is ranked among ancient environmental burdens, which 

were left by the former regime in the area of Czech Republic. This area has significant oil 

pollution lighter than water (LNAPL - Light Non-Aqueous Phase Liquids). There was used 

a supported biodegradation like the most considerable remedial method. The 

biodegradation is one of the remedial method making uses of microorganisms or microbial 

processes for removing pollutants. 



The thesis deals with the characteristics of natural conditions of the interested area 

and the evaluation of decontamination methods that have been applied to the area. A part 

of the thesis deals with the updated risk analysis as well. 

Keywords: ancient environmental burdens, airport Hradčany, biodegradation, Light Non-

Aqueous Phase Liquids, natural attenuation. 
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1 Úvod 

Ministerstvo ţivotního prostředí vymezuje pojem „Staré ekologické zátěţe“ jako 

závaţnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, ke kterým 

došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami. Hlavní problém ekologických 

zátěţí vznikl především za minulého reţimu, kde byl průmysl včetně  těţby nerostných 

surovin nadřazen nad ochranou ţivotního prostředí. Kontaminace lokality se povaţuje za 

staré ekologické zátěţe v případě, ţe není znám původce kontaminace nebo neexistuje.  

Daná problematika se začala aktivně řešit po revoluci od roku 1990 a odpovědnost 

za ně převzal stát. Od té doby bylo státem do odstranění kontaminací investováno přes 100 

miliard korun a tato částka se stále navyšuje. 

Sovětská armáda v České republice vyuţívala značné mnoţství lokalit, na kterých 

po jejím odsunutí byly zjištěny rozsáhlé kontaminace. Průzkumem bylo zjištěno zhruba 60 

lokalit, jejichţ rozsah ekologických škod byl významný. Půda a podzemní vody byly 

znečištěny především ropnými látkami. Jako příklad takové lokality lze uvést letiště 

Hradčany zpravované firmou AECOM CZ s.r.o. či Milovice-Tábor sanované Ochranou 

podzemních vod s.r.o. 
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2 Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je charakteristika zájmové lokality Hradčany jak z hlediska 

přírodních podmínek, tak i z hlediska vývoje sanace, která na lokalitě probíhala. Práce se 

zabývá zejména sanačními metodami, které byly na lokalitě během sanace vyuţívány. 

Nejvýznamnější je podporovaná biodegradace. Část diplomové práce se věnuje také nyní 

aktualizované analýze rizik, která podporuje moţnost ponechat lokalitu v reţimu 

monitorované přirozené atenuace. V rámci této analýzy rizik byl zpracován model 

proudění a transportu kontaminantů. Na přípravě dat pro model a částečně na určitých 

výpočtech reaktivního transportu jsem se v rámci diplomové práce podílela. 
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3 Charakteristika zájmové lokality 

Kontaminace letiště Hradčany patří mezi skupinu starých ekologických zátěţí, které 

nám na území České republiky zanechal minulý reţim. Jedná se o bývalé vojenské letiště 

ve vojenském výcvikovém prostoru Ralsko, v Libereckém kraji nedaleko města Mimoně.  

Vojenského prostoru Ralsko spolu s letištěm vyuţívala československá armáda a 

v letech 1968-1991 také sovětská armáda. To mělo za následek kontaminací zemin a 

podzemních vod ropnými látkami, které se do přírodního koloběhu dostaly především 

nesprávným uskladňováním pohonných hmot.  

Okolí letiště je součástí chráněné oblasti akumulace podzemních vod Severočeská 

křída. Turonské sedimenty, zastoupené zde střednězrnnými pískovci, vytvářejí v zájmovém 

území vodohospodářsky významný kolektor podzemní vody, který se vyuţívá např. pro 

zásobování obce Ralsko vodou [1]. 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 1: Zájmové území letiště Hradčany (dostupné na www.mapy.cz) 
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4 Přírodní podmínky lokality  

4.1 Klimatické poměry 

Zájmovou lokalitu Hradčany lze zařadit do dvou klimatických rajónu MT7 a MT9, 

které vychází z klasifikace podnebí dle Quitta, zaloţené na matematicko-statistickém 

porovnání. 

 MT7 – Normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto. Přechodné období je normálně 

dlouhé s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, 

mírná aţ mírně chladná, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Oblast 

vymezená v širším podhůří Luţických hor, Dubé, Albrechtic a niţších partií 

Kozákovského hřbetu. 

 

 MT9 - Oblast vymezená v prostoru Dokeské pahorkatiny a Višňové. Mírně teplá 

oblast charakterizovaná dlouhým létem, které je teplé a suché aţ mírně suché, zima 

je krátká, suchá a mírná [2]. 

Mnoţství sráţek je ovlivněno jednak situováním lokality proti převládajícímu 

deštnému proudění, jednak konfigurací terénu, propustností půd, vývojovým stádiem 

porostů a hladinou podzemní vody. Průměr ročních sráţek činí cca 635 mm, ve vegetačním 

období 364 mm. Průměrná roční teplota činí 7,3°C, ve vegetačním období 14°C. Teplotní 

poměry jsou nejvíce ovlivňovány vertikální členitostí terénu. V dlouhodobém průměru se 

jako nejchladnější jeví měsíc leden, jako nejteplejší měsíc červenec. Průměrné teploty pod 

bodem mrazu začínají v první prosincové dekádě a končí v poslední únorové dekádě. 

Začátek jara a konec podzimu je charakterizován průměrnou denní teplotou cca 6°C. Toto 

období začíná podle dlouhodobých sledování 31. března a končí 1. listopadu. První mrazy 

se dostavují většinou kolem 3. října, poslední v období první květnové dekády [3]. 
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Tabulka č.1: Klimatické ukazatele ze stanic s blízkým vztahem ke sledované oblasti 

(dostupné na www.vls.cz) 

Stanice 
Nadmořská 

výška m 
Teplota   °C 

Průměrné sráţky Vegetační doba 

- dny 
Langův 

faktor roční IV. – IX. 
Doksy 276 7,5 607 347 156 81 
Mimoň 294 7,3 646 364 151 88 
Česká Lípa 285 7,7 687 387 156 89 
Zákupy 286 7,4 651 369 151 88 
Bělá p. Bezd. 304 7,7 616 362 157 80 

     

4.2 Hydrologické poměry 

Zájmové území náleţí k povodí Ploučnice. Nachází se mezi soutokem Ploučnici a 

Hradčanským potokem. Letiště Hradčany je lemované soustavou Hradčanských rybníků. 

Za hlavní tok je zde povaţovaná řeka Ploučnice. Ploučnice má dva prameny, kde jako 

hlavní pramen je označována vyvěračka u Osečné. Druhý pramen Horní Ploučnice vyvěrá 

pod Ještědem. Podle evidenčního listu hlásného profilu stanice Mimoň (hlásný profil 

nejbliţší zájmové lokalitě Hradčany) na stránkách Českého hydrometeorologického 

ústavu, patří Ploučnice k hydrologickému pořadí 1-14-03-026. Průměrný roční průtok se 

zde pohybuje 2,30 m
3
/s. Průměrný roční vodní stav je 42 cm. Nejvyšší zaznamenaný vodní 

stav 162 cm byl v září 2001. 

Ploučnice a Hradčanský potok jsou drenáţními bázemi území. Podle výsledků 

měření PPP na Ploučnici se odhaduje příron podzemních vod do Ploučnice v úseku 

Boreček - soutok Ploučnice s Plouţnicí na 65-90 l/s. Pro levostrannou - kontaminovanou 

část povodí Ploučnice lze počítat s příronem 33-45 l/s [4]. 

Důleţitým hydrologickým uskupením je soustava tzv. Hradčanských rybníků - 

Černý, Vavrouškův, Stráţovský, Drţník a Hradčanský rybník. Soustava těchto rybníků je 
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částečně napájena z oblasti Pustých rybníků, a to z jejich severní poloviny. Vody z jiţní 

poloviny jsou odváděny odvodňovacím kanálem, který ústí do Břehyňského rybníka. Jiné 

přirozené vodní toky ani plochy se na zájmovém území nenacházejí. Zvláštní pozornost si 

zasluhují vody stojaté, které značně ovlivňují biologické a hospodářské podmínky v oblasti 

Hradčanských rybníků a v rašelinné oblasti Pustých rybníků. [3]. 

4.3 Geologické poměry 

Zájmová lokalita patří z geologického hlediska k České křídové pánvi. Jedná se o 

největší dochovanou sedimentační pánev na našem území. Pokrývá značnou část severní 

poloviny Českého masivu o ploše asi 14600 km
2
 a sahá v délce 290 km od okolí Dráţďan 

aţ na severozápadní Moravu. Původní rozsah byl mnohem větší, značná část pánve 

podlehla pokřídové erozi [5].  

 

Území je budováno křídovými sedimenty, které se mírně uklánějí k JV, směrem do 

centra křídové pánve. V blízkosti severozápadního okraje zájmové plochy probíhá stráţský 

zlom, který náleţí k významným geologickým strukturám Českého masivu. Podle 

výsledků geofyzikálních průzkumů zpracovaných při řešení hydrogeologických poměrů 

jihozápadního předpolí loţiska Stráţ se na území letiště uplatňují tři základní strukturní 

směry, SV - JZ (krušnohorský), SZ - JV (sudetský) a Z - V. Blízkost stráţského zlomu 

předurčuje význam otevřených tektonických linií krušnohorského směru, který byl 

potvrzen výsledky povrchových geofyzikálních měření metodou VDV [6]. Zlomové linie 

ověřené povrchovou a leteckou geofyzikou v oblasti letiště mají jen velmi malé výšky 

skoku, nepřesahující 10 m. Území letiště lze charakterizovat jako slabě tektonicky 

exponované, kde převaţují puklinové systémy nad radiální tektonikou. Puklinové systémy 

mají převáţně krušnohorskou orientaci [6].  

Křídové souvrství reprezentuje vrstevní cyklus v rozsahu cenoman - střední turon 

[4,5]: 
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Perucko - korycanské souvrství (cenoman) 

Tvoří nejstarší část pánevní výplně. Dělí se na dvě jednotky – vrstvy perucké a 

korycanské. Perucké vrstvy jsou nejniţším členem a tvoří několik cyklů, počínající 

křemennými slepenci a pískovci a přecházející přes prachovce aţ do jílovců [5]. 

Litologicky pestré souvrství pískovců, prachovců a jílovců dosahující průměrné mocnosti 

55 m. Korycanské vrstvy spočívají v nadloţí vrstev peruckých. Typickými horninami jsou 

světlé, šedé nebo rezavé pískovce [4]. Peruské vrstvy se obecně charakterizují jako 

sladkovodní (i kdyţ v nich lze prokázat mořské vlivy). Cenomanskou mořskou sedimentaci 

dokládají vrstvy korycanské, které spočívají v nadloţí vrstev peruckých, do nichţ však 

mohou i částečně laterálně přecházet [5]. 

 

Bělohorské souvrství (spodní turon) 

Bělohorské souvrství je další etapa prohloubení a rozšíření areálu mořské 

sedimentace. Prachovce a slínovce bělohorského souvrství dosahují mocnosti 75 m. Je to 

monotónní souvrství, směrem k jeho bázi přecházejí prachovce do slínovců a kalových 

vápenců [4]. 

 

Jizerské souvrství (střední turon) 

Pískovce jizerského souvrství jsou v zájmovém území vyvinuty v mocnosti 65-

75 m. Ve svrchní části profilu do hloubky 30 m se střídají jemně aţ hrubě zrnité okrově 

zabarvené pískovce. Převaţují střednozrnné pískovce s velmi nízkým obsahem jílovito-

prachovité frakce (5 %). Tmel pískovců je kontaktní, ţelezitý. Soudrţnost pískovců je 

velmi nízká. Směrem k bázi souvrství klesá zrnitost a kvádrové pískovce postupně 

přecházejí do jemnozrnných světle šedých pískovců [4]. 
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Kvartér 

Kvartérní sedimenty nasedají na písčitá eluvia podloţních pískovců jizerského 

souvrství. Jsou tvořeny písčitými deluviálními sedimenty a terasovými uloţeninami 

Ploučnice. Na bázi kvartéru je místy vyvinuta vrstva sprašových hlín, podle které lze 

mocnost kvartéru stanovit v rozmezí 0,9-5,0 m. Mocnost sprašových hlín dosahuje 

v průměru 0,2 m. V blízkosti Ploučnice - na okraji údolní nivy - kolísá mocnost písčitých 

štěrkopísků v rozmezí 2-5 m [4]. 

 

4.4 Hydrogeologické poměry 

 V roce 2005 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka nahradil 

hydrogeologickou rajonizaci z roku 1986 rajonizaci novou. Podle nové rajonizace se 

zájmová oblast nachází v geologické jednotce Sedimenty svrchní křídy, ve skupině 

hydrogeologického rajónu Křída Dolního Labe, pod identifikačním číslem 4640 Křída 

Horní Ploučnice. Propustnost hydrogeologických rajónů vyskytující se ve skupině Křída 

Dolního Labe je průlinovo-puklinová a její transmisivita střední aţ vysoká. 
 

 

4.4.1 Křída Horní Ploučnice (hydrogeologický rajón 4640) 

Rajón zahrnuje plochu horního povodí Ploučnice. V rajónu jsou čtyři samostatné 

kolektory podzemní vody křídové pánve – bazální kolektor A vázán na psamity a aleurity 

cenomanského stáří, kolektor turonského stáří BC vázán na psamity a aleurity. Kolektor 

coniackého stáří D je vázán na aleurity při západním okraji rajónu. Kolektor krystalických 

hornin a kvartérní kolektor je v hydraulické souvislosti s křídovými kolektory a nelze jej 

samostatně vyčlenit [7]. 
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 Kolektor krystalických hornin - Propustnost kolektoru krystalinika je 

puklinová. Infiltrace se děje pouze v ploše rajónu na jeho výchozech. 

Kolektor se odvodňuje do místních erozních bází 

 Bazální kolektor A - Propustnost je průlinovo-puklinová. Oběh podzemní 

vody je ovlivněn tektonickými prvky, zvláště středohorským zlomem. 

Chemické sloţení podzemních vod kolektoru A je typu Ca–HCO3 

s celkovou mineralizací kolem 500 mg/l. V severní části území vyţadují 

podzemní vody pro zásobování jednostupňovou separaci ţeleza. V jiţní 

části rajónu, v ploše horního povodí Ploučnice po Mimoň jsou podzemní 

vody vzhledem k vysokým obsahům radioaktivních látek nevhodné pro 

vodárenské účely. 

 Kolektor turonského stáří BC - Propustnost je puklinově-průlinová. 

Chemické sloţení podzemních vod kolektoru BC je typu Ca–HCO3 nebo 

Ca-Mg–SO4, s celkovou mineralizací 100–300 mg/l. Na většině území 

vyţadují podzemní vody pro zásobení pitnou vodou pouze hygienické 

zabezpečení, případně jednostupňovou separaci ţeleza.  

 Kolektor coniackého stáří D - Propustnost je D průlinovo-puklinová. 

Chemické sloţení podzemních vod kolektoru D je typu Ca–HCO3 

s celkovou mineralizací 50 aţ 250 mg/l  [7]. 
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4.4.2 Hydrogeologická charakteristika oblasti letiště Hradčany 

Území letiště je součástí hydrogeologického rajónu 4640 - Křída Horní Ploučnice. 

Přírodní zdroje podzemních vod středoturonského kolektoru jsou oceněny na 3 972 l/s, z 

toho vyuţitelné zásoby v kategorii C2 činí 2 383 l/s [8]. V křídovém souvrství jsou 

vyvinuty dva izolované kolektory podzemních vod - cenomanský a středoturonský. 

 

Bazální cenomanský kolektor - dosahuje průměrně mocnosti 55 m, koeficient 

transmisivity činí průměrně 100 m
2
/den [6]. Cenomanský kolektor má napjatou hladinu 

podzemních vod a je od nadloţního středoturonského kolektoru izolován 75 m mocným 

souvrstvím prachovců, slínovců a kalových vápenců spodního turonu. [8].   

 

Středoturonský kolektor - s volnou hladinou podzemních vod dosahuje mocnosti 

70 m. Je tvořen převáţně střednozrnnými pískovci. Koeficient transmisivity kolísá v 

rozmezí 400-1100 m
2
/den. Propustnost kolektoru je puklinově - průlinová, koeficient 

filtrace dosahuje hodnot 5-10 m/den. Báze kolektoru je v hloubce 60-75 m pod terénem 

[8].  

Středoturonský kolektor se napájí infiltrovaným podílem sráţek a odvodňuje se do 

Ploučnice a Hradčanského potoka. Specifický odtok podzemních vod v oblasti letiště,  

tj. v levobřeţní části povodí Ploučnice, kolísá v rozmezí 3-7 l/s/km
2 v závislosti na 

charakteru půdního a vegetačního krytu, coţ odpovídá infiltraci 95-220 mm z ročního 

úhrnu sráţek. Podzemní voda středoturonského kolektoru proudí od hydrogeologické 

rozvodnice (mezi Ploučnicí a Jizerou) z oblasti Kuřívod k SZ, směrem k Ploučnici. Podél 

letiště probíhá nevýrazná rozvodnice podzemních vod mezi Ploučnicí a Hradčanským 

potokem, která rozděluje zájmové území na dvě části [8]. 
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Kvartérní  kolektor - Na písčité eluviální zvětraliny pískovců středního turonu 

nasedají v údolních nivách povrchových toků kvartérní aluviální sedimenty, které tvoří 

jemnozrnné písky aţ štěrkopísky, méně často písčité štěrky. Maximální mocnost 

aluviálních sedimentů je 6 m. Koeficient filtrace se pohybuje 1.10
-3

–1.10
-4 

m/s [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Vymezení hydrogeologického rajónu 4640 - Křída Horní 

Ploučnice (dostupné na www.heis.vuv.cz) 
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5 Hodnocení úrovně kontaminační zátěže horninového prostředí 

Po odchodu sovětských vojsk v roce 1990 zůstal vojenský prostor Ralsko včetně 

letiště Hradčany opuštěn a značně zdevastován. Na vině tohoto katastrofálního stavu byly 

především nešetrně uskladňované pohonné hmoty a ropné produkty. Nevhodným 

skladováním a následným únikem pohonných hmot do přírodního koloběhu došlo ke 

značné kontaminaci horninového prostředí a podzemních vod. Tato kontaminace má právě 

nejvíc negativní dopad na podzemní vody, neboť celá oblast se nachází v chráněné oblasti 

Severočeské křídy a pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Červený vrh.  

Celkově zde bylo na různých úloţištích, které technicky neodpovídaly platným 

normám, skladováno více neţ 37 000 m
3
 leteckého petroleje, nafty a benzinu. Dále zde 

byly skladovány oleje, raketové palivo, nemrznoucí směsi a různé chlorové látky. 

Následky více neţ dvacetiletého pobytu Rusů jsou silná kontaminace zemin a podzemních 

vod (např. 487 358 m
3
 zeminy je znečištěno ropnými uhlovodíky, 100 m

3 

polychlorovanými bifenyly) [9]. 

Znečištěni ropnými uhlovodíky (RU) je odhadováno následovně:  

 letecký petrolej              - 66 % 

 motorová nafta   - 20 % 

 benzín                -   8 % 

 topný olej               -   6 % 
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Sanace letiště Hradčany patří mezi největší sanační akce Ministerstva ţivotního 

prostředí a je zařazena mezi největší sanační zásahy metodou „in situ“ ve světovém 

měřítku. Sanaci na lokalitě zajišťovala firma Earth Tech CZ s.r.o. Jak uţ bylo řečeno, 

lokalita byla znečištěna ropnými uhlovodíky a mazadly nad sanační limity, které byly pro 

lokalitu definované na základě analýzy rizik:  

 5 000 mg/kg 
 
NEL (nepolární extrahovatelné látky) v zeminách 

 5 mg/l NEL v podzemní vodě 

Úroveň kontaminace zemin a podzemních vod nad sanační limity zaujímala plochu 

28,3 ha. Na ploše 13,8 ha se RU (ropné látky) vyskytovaly na hladině podzemní vody ve 

formě fáze o mocnosti od 1 cm do 1m.  

Zeminy, které se vyskytují v místech přímých úniků RU, byly kontaminovány od 

terénu do 1–2 m pod HPV (hladinu podzemní vody). Zbývající plochy byly 

kontaminovány druhotně, a to transportem kontaminace prouděním podzemní vody. 

V těchto místech byla kontaminována mocnost asi 1 m v úrovni kolísaní HPV a pod ní 

[10]. 

 

 

 

 



[Ing.Barbora Míčková: Hodnocení kontaminace podzemních vod na 

lokalitě Hradčany-uplatnění procesů přirozené atenuace] 

[2010] Str. 14 

 

Celá oblast, která byla určená k sanaci na letišti Hradčany, byla rozdělená podle 

rozšíření kontaminace přesahující sanační limity na:  

 Západní stáčiště - čímţ můţeme označit oblast, která je nejvíce postiţená 

kontaminací zemin a podzemních vod RU táhnoucí se od levého břehu 

Ploučnice, přes stáčiště k letištní ploše. Západní stáčiště bylo rozděleno do 

několika sanačních polí s označením: B, H, I, J, K, M, P1, P3. 

 Východní stáčiště – coţ označuje oblast úzkého pruhu kontaminace zemin a 

podzemních vod RU, vybíhající ze stáčiště směrem k Ploučnici. Východní 

stáčiště bylo rozděleno na sanační pole: BV, E, G, L, N, O, R, V1, V2, V3, 

V4 [6]. 

 

        Obrázek č. 3: Mapa zájmové lokality s označením území sanace (převzato z 

datových zdrojů firmy Earth Tech CZ s.r.o.) 
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5.1 Znečištění zemin ropnými uhlovodíky 

Dle etapových zpráv zpracovaných firmou KAP, později firmou Earth Tech CZ 

s.r.o. [6,11], kontaminace zemin ropnými uhlovodíky byla v prvních letech sanace největší 

v místech bývalých ţelezničních stáčišť a velkoskladů a v blízkosti bývalého produktovodu 

vedoucího ze skladů na letiště. V místech, kde probíhala manipulace a ukládaní nádrţí na 

paliva, je kontaminovaný celý profil zemin od povrchu aţ k hladině podzemních vod. 

Vlivem přirozeného kolísání hladiny podzemních vod je při minimálních stavech hladiny 

mobilní kontaminace v ropné fázi zavlečena pod úroveň hladiny podzemních vod.  

Dle bilance RU, která byla zpracována v závěrečné zprávě za III. etapu v roce 

1999, bylo na sanačních polích před zahájením sanace 2610 tun RU. Dle předpokladu bylo 

potřeba odstranit 60% tohoto mnoţství, aby byly dosaţené sanační limity [6,11]. 

 

5.2 Kontaminace podzemních vod ropnými uhlovodíky 

Kontaminace saturované zóny ropnými uhlovodíky se vyskytuje na lokalitě 

Hradčany ve formě ropného produktu na hladině a ve formě rozpuštěných ropných 

uhlovodíků. V místech, kde je hladina krytá vrstvou produktu nebo filmem RU, dosahují 

koncentrace NEL v podzemních vodách hodnot 5 –100 mg/l. 

Kontaminace podzemních vod RU se vykytuje ve dvou oblastech. U východního 

stáčiště je znečištění rozvlečeno směrem k drenáţní bázi Ploučnice. Západní stáčiště lze 

zhodnotit jako více kontaminovanou oblast. Zde ropné látky pocházejí z několika ohnisek 

znečištění, jenţ byla spojena transportem polutantů podzemní vodou. Jedním 

z významných míst znečištění bylo místo, kde tankovaly letadla. Mezi další zdrojová místa 

lze zařadit produktovod, dva betonové bunkry a ţelezniční stáčiště pohonných hmot [4].   



[Ing.Barbora Míčková: Hodnocení kontaminace podzemních vod na 

lokalitě Hradčany-uplatnění procesů přirozené atenuace] 

[2010] Str. 16 

 

5.3 Sanační limity 

První sanační limity byly metodou analýzy rizik stanoveny Němečkem v roce 1996, 

které byly uvedeny ve III. etapě závěrečné zprávě o sanaci na lokalitě Hradčany [4].  

Úroveň sanačních limitů, vycházející z analýzy rizik, klade důraz na minimalizaci 

kontaminace podzemní vody jako transportního média kontaminantů, kterými je 

potenciálně ohroţeno ţivotní prostředí. 

V roce 2000 byla původní analýza rizik [4] aktualizována a původní limity byly 

potvrzeny [4]. 

 

 

        Tabulka č. 2: Cílové limity sanace určené pro lokalitu letiště Hradčany (převzato 

z datových zdrojů firmy Earth Tech CZ s.r.o. [6]) 
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5.4 Charakteristika polutantů na lokalitě Hradčany 

Ropné látky jsou nejčastějším kontaminantem podzemních vod i ţivotního 

prostředí, neboť jejich pouţití je velmi široké.  

Pro migraci ropných látek v horninovém prostředí je rozhodující jejich měrná 

hmotnost, která je niţší neţ voda. Proto se kumulují v úrovni hladiny podzemní vody. Pod 

pojmem ropné látky (v angličtině LNAPL – Light Non-Aqueous Phase Liquids) rozumíme 

velmi širokou a různorodou směs látek polárního i nepolárního charakteru [16].  

V podzemní vodě a horninovém prostředí se ropné látky vyskytují jako [16]: 

 Rozpuštěné ve vodě – rozpustnost závisí na sloţení ropných látek, délce 

uhlovodíkového řetězce, teplotě atd. 

 Nerozpuštěné v prostředí – rozptýlené ve vodě ve formě volné emulze, 

tvořící samostatnou volnou kapalnou fázi na hladině podzemní vody, 

migrující nesaturovanou zónou směrem k hladině podzemní vody, 

adsorbované na povrchu horninových částic, jako pevná fáze vyplňující 

prostory v hornině (nejtěţší frakce). 

Mezi negativní vlastnosti ropných uhlovodíků patří jejich charakteristický zápach a 

ovlivnění vlastnosti vody jako například její chuti. Jiţ v koncentraci od 0,05 mg/l 

vyskytujících se ve vodě, lze tyto charakteristické vlastnosti pozorovat. Voda, která 

obsahuje 0,1 mg/l, coţ odpovídá 1 l benzínu v 10 000m
3 

, můţe být po pachové stránce 

zcela znehodnocena. Hodnota pachové koncentrace závisí na chemickém sloţení ropných 

látek [12].  
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Na lokalitě Hradčany jsou hlavní polutanty ropné uhlovodíky. Jak uţ bylo řečeno, 

do prostředí pronikly špatným uskladňováním pohonných hmot a mazadel. Vzhledem 

k tomu, ţe na lokalitě byly překročeny limity pro NEL a BTEX následuje charakteristika 

daných polutantů:  

 NEL (nepolární extrahovatelné látky) 

Jedná se o rozsáhlou skupinu nepolárních uhlovodíků, jeţ pocházejí z minerálních 

olejů, motorové nafty, benzínu a dalších ropných látek. Jako uhlovodíky ovlivňují 

charakter chuti a zápachu vody. Můţeme zde zařadit např. alkany, isoalkany, alkeny či 

areny (nejběţnější areny jsou sumárně označovány jako skupina BTEX). V České 

republice se uţ téměř nevyskytují vody, kde by se NEL nevyskytovaly. NEL i v případě 

nízké koncentrace dokáţou být vysoce toxické a perzistentní [16].  

 BTEX (benzen, toulen, ethylbenzen, xylen) 

Benzen – patří do skupiny arenu. V podzemní vodě je jeho rozpustnost menší neţ 

1780 mg/l. Benzen se dá zařadit do silně toxických látek, které jsou toxické akutně i 

chronicky [16]. 

Toluen – nebo také metylbenzen. Jedná se o kapalinu lehčí neţ voda, vroucí při 

110
o
C, s teplotou tuhnutí -95

o
C. Zápach má podobný jako benzen. V mokré atmosférické 

formě se můţe dostat do vody a půdy, kde se v půdě rychle odpaří a zbývající část se 

uvolňuje do podzemních vod [13]. 

Xyleny – vyskytují se ve třech izomerech, tzn. o-, m-, p-. V lehkém dehtovém oleji 

převládá hlavně m-xylen. Pro blízké teploty varu (149
o
, 139

o
, 138

o
C) se směs všech tří 

izomerů nedá dělit frakční destilaci [13]. 
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Ethylbenzen – vyskytuje se v ropných látkách. Je metamerem xylenu. Jeho teplota 

varu je 134
o
C. Odbourat ethylbenzen lze především biodegradaci a pomocí fotooxidace. 

Snadno přechází z vody a půdy do vzduchu. V půdě se rozkládá pomocí mikrobiálních 

pochodů. Váţe se málo na částice půdy, a proto se můţe posléze uvolňovat do podzemních 

vod [14]. 
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6 Přehled uplatněných dekontaminačních metod 

Pro správný výběr vhodných dekontaminačních technologií je bezpodmínečně 

nutná co nejpodrobnější znalost řady vlastností dekontaminovaných medií a sanovaného 

území. Především by pro dekontaminovanou lokalitu měly být co moţná nejúplněji 

definovány vertikální a horizontální profily kontaminantů. Informace o celkovém rozsahu 

a diverzitě kontaminace přes lokalitu je rozhodující pro výběr dekontaminační technologie. 

Získání těchto informací, ale i informací o dalších vlastnostech specifických pro 

potenciálně pouţitelné technologie, obecně vyţaduje odebrání vzorků a stanovení jejich 

fyzikálních a chemických charakteristik. Při získávání, posuzování a vyhodnocování 

potřebných údajů je velmi důleţitý multioborový přístup. Oblast dekontaminačních 

technologií je velmi komplexní a zasahuje do řady specializací. V této souvislosti je 

všeobecně uznáváno, ţe pro správnou přípravu a provedení sanačního projektu je 

minimálně nutná spolupráce specialistů v oboru hydrogeologie, chemie a v případě 

biodegradací také mikrobiologie a biochemie [17]. 

 

6.1 Vývoj sanace na zájmové lokalitě Hradčany 

Metody, které se vyuţívají pro sanaci na zájmové lokalitě lze rozdělit na 

kombinovanou sanaci zemin a podzemní vody (KS) a sanaci podzemní vody air 

spargingem (ASV) : 

6.1.1 Kombinovaná sanace zemin a podzemních vod (KS) 

Jako základní sanační metoda na lokalitě Hradčany byla pouţitá kombinovaná 

sanace zemin a podzemních vod (KS). Kombinovaná sanace umnoţovala nejen odsávání 

těkavého kontaminantu, ale také přiváděla kyslík a potřebné ţiviny pro rozvoj 

biodegradace zemin i podzemních vod. Od roku 1995 se pro kombinovanou sanaci začala 

budovat soustava ventingových vrtů v rozdílných sítích, které byly závislé na propustnosti 
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kontaminované zeminy. V oblasti východního stáčiště se vybudovaly ventingové (VE) vrty 

v síti 10×10 m a vrty AS v sítí 15×15 m. Na západním stáčišti se VE a AS vrty 

vystrojovaly shodně v síti 15 x 15 m. Důvodem pro hustší síť VE vrtů na východním 

stáčišti je vysoká litologická heterogenita kvartérní terasy Ploučnice, na kterou se 

kontaminace váţe. Propustnost kvartérních uloţenin je niţší neţ propustnost zvětralých 

pískovců jizerského souvrství, na které se váţe kontaminace na západním stáčišti. AS vrty 

jsou na obou dílčích lokalitách vystrojeny v pískovcích jizerského souvrství a jejich síť je 

proto stejná. 

Sanace polí začínala vakuovým odsáváním produktu a ventingem. Po odstranění 

podstatné části volného produktu se zahájila podpora biodegradace provozem AS 

doplněným o dávkování ţivin. Po dosaţení sanačních limitů v nesaturované zóně byla 

biodegradace v těchto plochách podporována jiţ jen provozem AS [4]. 

6.1.2 Sanace podzemní vody air spargingem (ASV) 

Spočívala v kombinaci air spargingu s biodegradací „in situ“. Pouţívala se na 

plochách, kde byla kontaminace rozšířena jen v oblasti hladiny podzemní vody. Souvislá 

vrstva produktu RU na hladině podzemní vody se na polích sanovaných touto metodou 

nevyskytovala. Při provozu air spargingu se do sítě aplikačních vrtů dávkovaly ţiviny 

k podpoře biodegradace. Ojedinělé výskyty RU fáze se z jednotlivých vrtů odsávaly 

mobilní jednotkou [4]. 

6.2 Aerobní biodegradace 

Biodegradace je metoda, která vyuţívá pro odstraňování polutantů mikroorganismů 

čí mikrobiálních pochodů. Princip spočívá, ţe organické sloučeniny se rozkládají na 

anorganické (tedy oxidy uhlíku, oxidy dusíku, methan) díky zapojení ţivých organismů do 

procesu dekontaminace. Aby byla biodegradace účinná, je potřeba mikroorganismům 

zajistit vhodné prostředí. Mezi takové vhodné prostředí zařazujeme zajištění optimálního 
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pH, dostatečnou vlhkost, teplotu a zajištění kyslíku. Právě díky optimálním podmínkám je 

dekontaminační proces biodegradací mnohem účinnější. Biodegradaci lze označit jako 

metodu odstraňování kontaminantu, která se rozděluje na „ex situ“ a „in situ“. V našem 

případě se na lokalitě Hradčany pouţívá aerobní (za přístupu vzduchu) biodegradace „in 

situ“, neboť dekontaminace zde probíhá přímo v horninovém prostředí.  

Tento způsob dekontaminace „in situ“ se provádí v případech, kdy nehrozí 

bezprostřední nebezpečí dalšího šíření škodlivých látek, nebo v místech, kde nelze 

kontaminovanou půdu odstranit ke zpracování „ex situ“. Metoda vyuţívá systém vrtů 

sahajících aţ na nepropustné podloţí vyuţívaných pro dávkování ţivin, povrchově 

aktivních látek a adaptovaných kultur mikroorganizmů, které jsou unášeny ve směru 

proudící podzemní vody [19].  

6.3 Air sparging 

Air sparging je technika, která je zaloţena na vhánění vzduchu pod hladinu 

podzemní vody, stripovaní kontaminantu do nesaturované zóny a jejich následnému 

odvádění prostřednictvím odsávacích ventingových vrtů. Pouţívá se pro odstraňovaní 

těkavých kontaminantu ze saturované i nesaturované zóny. Při průchodu kontaminovanými 

vrstvami nasycené zóny váţe vzduch těkavé sloţky kontaminantu obsaţené v hornině a 

rozpuštěné v podzemní vodě a odnáší je do nenasycené zóny. Z nenasycené zóny se těkavé 

sloţky v půdním vzduchu odsávají ventingovým systémem spojeným s filtraci na povrchu. 

Díky vhánění vzduchu, který proniká pod hladinu podzemní vody, se dále podporuje 

aerobní biodegradační proces jak v nasycené vody, tak i v nenasycené zóně [15,16]. 
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  Obrázek č. 4: Schéma procesu air spargingu (dostupné na www.ecomed-

intl.com) 

 

6.4 Aplikace aerobní biodegradace a air spargingu na lokalitě Hradčany 

Aplikaci air spargingu na lokalitě Hradčany lze rozdělit na 2 fáze sanace: 

 1.fáze - zde převaţuje odnos kontaminantu přestupem jeho těkavých sloţek 

rozpuštěných ve vodě a koncentrovaných u HPV do vzduchu proudícího 

zvodní. 

 2.fáze - zde se začíná uplatňovat aerobní biodegradace kontaminantu. 

Aerobní biodegradace probíhá převáţně v nasycené zóně. Část těkavých 

kontaminantů vázaných na vzduch pronikající z nasycené zóny se dále 
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biodegraduje v nenasycené zóně, kde jsou vytvořeny ideální podmínky díky 

dostatku kyslíku v půdním vzduchu. Z tohoto důvodu není nutný provoz 

ventingu v druhé fázi. 

V počátcích sanace v roce 1997 – 1999 probíhal na lokalitě také biosparging, ale 

postupem času se ukázalo, ţe pro efektivnější sanaci je vhodnější zvýšit mnoţství 

vtlačeného vzduchu. Proto se zde postupem času přidaly výkonnější kompresory, coţ mělo 

za následek zvýšení sanačního efektu. 

Aby byla aplikace AS úspěšná, tak je potřeba vysoké propustnosti kolektoru (min. 

1.10
-5

m/s) [15]. Na lokalitě má koeficient filtrace průměrnou hodnotou 5.10
-4

m/s, tedy 

splňuje podmínky pro úspěšný AS. AS můţe být ovlivněn také nehomogenitami nasycené 

zóny. Šíření vtláčeného vzduchu v nasycené zóně ovlivňují litologické nehomogenity 

horninového profilu. Střídání více a méně propustných vrstev vede k tomu, ţe se vzduch 

šíří nejen vertikálně směrem k HPV, ale také horizontálně. Důvodem horizontálního šíření 

vzduchu je relativně vyšší horizontální neţ vertikální propustnost sedimentů. Pokud jsou 

v profilu velmi slabě propustné horizontální vrstvy, můţe docházet k tomu, ţe vtláčený 

vzduch nemůţe pronikat vzhůru ke kontaminované části sedimentů, protoţe se zadrţuje 

v jejich podloţí a případně uniká mimo zájmovou plochu. V tom případě je aplikace AS 

neefektivní. Optimální je případ, kdy horizontální zvrstvení mírně omezuje vertikální 

proudění vzduchu a tak přispívá k většímu dosahu provzdušnění AS vrtu [15,18].  

6.5 Provozní monitoring air spargingu 

Aby byla efektivita sanace zajištěna, je potřeba kontrolovat mnoţství vtlačeného 

vzduchu a tlak kompresoru. Kontrola probíhala 1× měsíčně. 

Dále je také důleţité dbát na monitoring koncentrace kyslíku rozpuštěného 

v podzemní vodě, neboť právě tento parametr je významným ukazatelem funkce AS. 

Přítomnost rozpuštěného kyslíku je základní podmínkou pro aerobní biodegradaci ropného 
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znečištění v oblasti HPV. Monitoring kyslíku rozpuštěného ve vodě lze sledovat ve 

ventingových a indikačních vrtech [15]. 

6.6 Kontrola postupu sanace 

Postup, který kontroluje intenzitu biodegradace vody, se nazývá respirační bilance. 

Jedná se o monitoring objemu a koncentrace respiračních plynů ve ventingovém systému 

(O2, CO2). Půdní vzduch, který je odsávaný ze sanované plochy, poskytuje souhrnný údaj 

o bakteriální respiraci v saturované i nesaturované zóně. Koncentrace respiračních plynů se 

měří 1-2 × měsíčně. Hlavní důvod, proč se měří úbytek kyslíku v půdním vzduchu je, ţe se 

pouţívá jako ukazatel mnoţství ropných látek odstraněných biodegradacemi na základě 

stechiometrické spotřeby kyslíku vypočtené pro „průměrný“ ropný produkt lokality 3,6 kg 

kyslíku na 1 kg RU [15]. 

Při monitoringu sanace se dále sleduje biodegradační aktivita podzemní vody a 

teplota podzemní vody. Z poklesu koncentrací kyslíku rozpuštěného v podzemní vodě 

v předem provzdušněných plochách se odvozuje biodegradační aktivita podzemní vody, 

coţ je hlavní ukazatel intenzity biodegradace pod HPV. Měřením teploty podzemní vody 

bylo zjištěno, ţe intenzitu bidodegradace ropných látek významně ovlivňuje růst teploty 

podzemní vody.  

Vzorky podzemní vody pro stanovení ropných látek na lokalitě Hradčany se 

odebírají 1 × ročně. Koncentrace ropných látek v zeminách se ověřují v intervalu 2-4 roky. 

Vzhledem k tomu, ţe na lokalitě je kontaminována i saturovaná zóna do úrovně 1-2 m pod 

HPV, je nezbytné vzorkovat i v této hloubce [15]. 
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7 Hodnocení postupu dekontaminace biodegradační technologií 

Cílem diplomové práce bylo hodnocení postupu dekontaminace biodegradační 

technologii průřezem časového intervalu od roku 2000 do roku 2008. Jelikoţ hlavní 

dekontaminační metodou je zde řízená biodegradace, byly vytvořeny grafy průřezem 

tohoto období, aby byla názorně popsána a zhodnocena právě biodegradační činnost, která 

byla zvolena pro sanaci letiště Hradčany. 

Hodnocení postupu dekontaminace lze rozdělit do dvou kategorií dle pouţitých 

metod, a to na kombinovanou sanaci zemin a podzemních vod (KS) a na sanaci 

podzemních vod air spargingem (ASV).  

7.1 Hodnocení postupu kombinované sanace zemin a podzemních vod 

Aby řízená biodegradace byla efektivní metoda a měla vysokou intenzitu je potřeba 

udrţovat optimální podmínky pro autochtonní aerobní půdní mikroorganismy, které pro 

svou výţivu vyuţívají ropné látky. Díky této činnosti jsou ropné látky metabolizovány na 

organické látky (CO2, H2O).  

V průběhu předchozích etap sanace se zjistilo, ţe pro intenzitu biodegradace je 

důleţitý nejen dostatečný přísun kyslíku, ale i přísun minerálních ţivin jako fosforu, 

draslíku a dusíku, neboť je jejich nedostatek v horninovém prostředí na lokalitě. Limitace 

ţivinami se odstranila pomocí aplikací roztoku zemědělských hnojiv [4]. 

7.1.1 Bilance biodegradace při kombinované sanaci 

Celková bilance, tedy celkový přehled biodegradace za určité období se hodnotí 

podle výsledků pasivní bilance. Bilance se na všech sanačních plochách sleduje 

pravidelným měření. Objem vzduchu vtlačený do AS soustavy se měří jednou za 4-6 týdnů 
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na kaţdém kompresoru. Koncentrace CO2 a O2 se měří polním analyzátorem 1× aţ 2× 

měsíčně. Při hodnocení je potřeba zohledňovat příspěvek pozaďové biodegradace, tedy 

přirozené biodegradace, která na lokalitě probíhá. Tato pozaďová biodegradace má 

hodnotu 2,3 tun organických látek/ha plochy/rok [4]. 

Následující tabulka č.3 a grafy č. 1, 2, 3 uvádí zhodnocení celkové bilance 

biodegradace za období 2000-2008. Zde můţeme vidět výsledky projektované 

(projektované mnoţství odstranění RU v tunách) a plněné a specifické biodegradace 

(udává přesné mnoţství ropných látek odstraněných na lokalitě na jednotku plochy) za 

období 2000-2008. Tabulka a grafy byly vytvořené na základě dat etapových zpráv firmy 

EarthTech CZ s.r.o. [5,7,9,11,13,14,18,20,22]. 

 

Tabulka č. 3: Srovnání bilance biodegradace v časovém intervalu 2000-2008 

(zdroj dat etapové zprávy firmy Earth Tech CZ s.r.o. [5,7,9,11,13,14,18,20,22]) 

 

 

 

 

 

 

 



[Ing.Barbora Míčková: Hodnocení kontaminace podzemních vod na 

lokalitě Hradčany-uplatnění procesů přirozené atenuace] 

[2010] Str. 28 

 

Projektované množství odstraněni RU při KS (t) v časovém intervalu 

2000-2008
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Graf č. 1: Projektované množství odstranění ropných látek při kombinované 

sanaci  v tunách v časovém intervalu 2000-2008 (zdroj dat etapové zprávy firmy 

Earth Tech CZ s.r.o. [5,7,9,11,13,14,18,20,22]) 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Úspěšnost kombinované sanace (KS) v časovém intervalu 2000-2008 

(zdroj dat etapové zprávy firmy Earth Tech CZ s.r.o. [5,7,9,11,13,14,18,20,22]) 
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Specifická biodegradace při KS v časovém intervalu 2001-2008
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Graf č. 3: Specifická biodegradace při kombinované sanaci v časovém 

intervalu 2001-2008 (zdroj dat etapové zprávy firmy Earth Tech CZ s.r.o. 

[7,9,11,13,14,18,20,22]) 

 

Graf č. 1 ukazuje projektované mnoţství odstranění ropných látek pro kaţdý rok 

v období 2000-2008 v tunách. V grafu č. 2 je uvedena úspěšnost kombinované sanace 

v časovém intervalu 2000-2008. Můţeme zde vidět, ţe uţ od počátku sanace (od roku 

2000) z hlediska procentuálního srovnání má biodegradace vysokou intenzitu, neboť 

většinou se zde biodegradační procento pohybuje přes 100%. To značí, ţe biodegradační 

intenzita překračovala předpokládané mnoţství plnění biodegradace. Tento graf nám také 

z obecného hlediska ukazuje, ţe správně zvolená dekontaminační technika v jakékoliv 

zasaţené lokalitě, má velký vliv na odstraňovaní kontaminantů jak z hlediska intenzity, tak 

i především z finančního hlediska.V grafu č. 3 je znázorněná specifická biodegradace, 

která nám udává přesné mnoţství ropných látek odstraněných na lokalitě na jednotku 

plochy. 
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Porovnání pasivní bilance biodegradace podle spotřeby O2 a 

produkce CO2 (KS) v časovém intervalu 2001- 2008
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7.1.2 Porovnání celkové bilance biodegradace (KS) podle O2 a CO2  

Jak uvádí etapová zpráva Earth Tech Cz s.r.o.[4], metody pouţívané pro hodnocení 

biodegradace jsou metody nepřímé, tj. nehodnotí fyzický úbytek RU, ale odbourané 

mnoţství se odvozuje ze spojení s metabolickou aktivitou půdní mikroflóry, která je 

vyjádřena jako mnoţství spotřebovaného O2, resp. vyprodukovaného CO2.  

Hlavní procesy, které ovlivňují hodnocení biodegradace podle spotřeby O2 a mohou 

ji do určité míry nadhodnocovat, je spotřeba kyslíku na jiné oxidační procesy neţ 

odbourávání RU. Chyby hodnocení biodegradace podle produkce CO2, které ji mohou 

sniţovat, jsou vazba tohoto plynu v půdě ve formě uhličitanů a hydrogenuhličitanů a 

zabudování části uhlíku z polutantu do mikrobiální biomasy.  

Vzhledem k tomu, ţe chování kyslíku a oxidu uhličitého v horninovém prostředí je 

ovlivňováno odlišnými faktory, doporučuje se v literatuře hodnotit intenzitu biodegradace 

s pouţitím obou plynu [4]. 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Porovnání pasivní bilance podle spotřeby O2 a produkce CO2 (KS) 

v časovém intervalu 2001-2008 (zdroj dat etapové zprávy firmy Earth Tech CZ s.r.o. 

[7,9,11,13,14,18,20,22]) 
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Graf č. 4 ukazuje porovnání pasivní bilance spotřeby kyslíku a produkce oxidu 

uhličitého při kombinované sanaci. Největší mnoţství podílu CO2/O2 bylo dosaţeno v roce 

2006. 

7.2 Hodnocení postupu sanace podzemních vod air spargingem 

7.2.1 Bilance biodegradace při sanaci podzemních vod air spargingem 

Biodegradace ropných látek zde vychází ze stejného principu jako při sanaci 

kombinované. Opět je nejdůleţitějším krokem zajistit optimální podmínky pro aerobní 

mikroorganismy, které mají za úkol degradovat ropné látky.  

Kyslík je vháněn air spargingem do svrchních vrstev saturované zóny. Minerální 

ţiviny jako dusík, fosfor a draslík se aplikovaly v sanovaných plochách v předchozích 

etapách. Monitorovací parametry jsou zde opět obsah rozpuštěného kyslíku, pH, teplota 

podzemní vody. Bilance ropných látek se stanovuje pasivní metodou. 

V jednotlivých etapách se vycházelo z metody pro kvantifikaci biologických 

rozpuštěných ropných látek z pasivního monitoringu respiračních plynů. Do saturované 

zóny sanačních ploch se kompresorem vhání vzduch, kde při průchodu kontaminovanou 

vrstvou podzemní vody se sniţuje obsah O2 a narůstá koncentrace CO2. Následně objem 

spotřebovaného kyslíku přesněji vyprodukovaného oxidu uhličitého odpovídá odbouraným 

ropným látkám [4]. 

V následující tabulce je shrnut postup biodegradace, tak jak bylo zjištěno 

z dostupných etapových zpráv firmy Earth Tech CZ s.r.o. [9,11,13,14,18,20,23]. Časový 

interval byl zvolen dle dostupných dat v rozmezí od roku 2002 do roku 2008. Byly 

sestaveny grafy č. 5, 6, 7, které znázorňují projektované mnoţství odstranění ropných 

látek, procentuální úspěšnost biodegradace a specifickou biodegradaci. 
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Projektované množství odstraněni RU při ASV (t) v časovém 

intervalu  2002 - 2008
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Tabulka č.4: Srovnání bilance biodegradace v časovém intervalu 2002 - 2008 

(zdroj etapové zprávy firmy Earth Tech CZ s.r.o. (zdroj dat etapové zprávy firmy 

Earth Tech CZ s.r.o. [9,11,13,14,18,20,22]) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Projektované množství odstranění ropných látek při sanaci podzemních 

vod ASV (t) v časovém intervalu 2002-2008 (zdroj dat etapové zprávy firmy Earth 

Tech CZ s.r.o. [9,11,13,14,18,20,22]) 
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 Graf č. 6: Úspěšnost sanace podzemních vod ASV v časovém intervalu 2002-2008 

(zdroj dat etapové zprávy firmy Earth Tech CZ s.r.o. [9,11,13,14,18,20,22]) 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7: Specifická biodegradace při sanaci podzemních vod ASV v časovém 

intervalu 2002-2008 (zdroj dat etapové zprávy firmy Earth Tech CZ s.r.o. 

[9,11,13,14,18,20,22]) 
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Porovnání pasivní bilance biodegradace podle  spotřeby O2 a 

produkce CO2 (ASV) v časovém intervalu 2003 - 2008 
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Z vytvořených grafů je zřejmé, ţe nejintenzivnější biodegradační činnost, probíhala 

na počátku sanace. Biodegradace ve sledovaném období klesala v průběhu provozu této 

metody na lokalitě Hradčany. Důvodem je, ţe bylo postupně dosaţeno sanačních limitů a 

na některých polích byla sanace ukončena. Po ukončení sanace se sledovala a stále se 

sleduje přirozená atenuace na lokalitě. 

7.2.2 Porovnání celkové bilance biodegradace (ASV) podle O2 a CO2  

V XII. etapě sanace se při porovnávaní celkové bilance biodegradace podzemních 

vod air spargingem, vycházelo z metody kvantifikace biologických rozloţených ropných 

látek z pasivního monitoringu respiračních plynů. Pro měření sloţení respiračních plynů se 

pouţívalo krátkodobé odsávání půdního vzduchu ze sanační plochy ventilátorem. Měření 

se provádělo 1× měsíčně [4]. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Porovnání pasivní bilance biodegradce podle spotřeby O2 a 

produkce CO2 (ASV) v časovém intervalu 2003 – 2008 (zdroj dat etapové zprávy 

firmy Earth Tech CZ s.r.o. [11,13,14,18,20,22]) 
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Na daném grafu můţeme vidět, ţe největší pasivní bilance spotřeby kyslíku a 

produkce oxidu uhličitého probíhala v roce 2006. Pasivní bilance zde dosáhla 94%. 

7.3 Odstranění ropných látek v časovém intervalu 2000 – 2008 

V následujícím grafu č. 9 můţeme vidět zhodnocení celkového mnoţství odstranění 

ropných látek v tunách v časovém období 2000 – 2008. Jde o celkové mnoţství 

odstraněných ropných látek kombinovanou sanací zemin a podzemních vod a sanací 

podzemních vod air spargingem. Za osm let se jednalo celkem o 3 571 t. Největší 

výtěţnost ropných látek proběhla v roce 2004, kdy se odtěţilo celkem 683 t za rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Množství odstraněných ropných látek v (t) v období 2000 - 2008 

(zdroj dat etapové zprávy firmy Earth Tech CZ s.r.o. [5,7,9,11,13,14,18,20,22]) 
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8 Predikce uplatnění procesů přirozené atenuace na lokalitě Hradčany 

V hydroekologii se termín atenuace pouţívá pro postupný proces sniţování 

ekologického rizika. Tento pokles nastává díky poklesu koncentrace, rychlosti šíření či 

nebezpečnosti látek a to v důsledku přirozených nebo umělé vyvolaných a řízených 

degradačních procesů, které mají vést ke sniţování ekologického rizika. Jinými slovy se 

můţe přirozená atenuace definovat také jako soubor fyzikálních, chemických a 

biologických pochodů, které za vhodných podmínek sniţují hmotnost, toxicitu či 

koncentraci polutantů v horninovém prostředí a to vše bez lidského zásahu. Tyto pochody 

probíhají in situ a zahrnují biotické procesy (např. biodegradaci) a abiotické procesy 

(disperzi nebo chemickou stabilizaci). Na odstranění polutantů z horninového prostředí má 

vţdy největší vliv druh polutantu, chemické, fyzikální a biologické podmínky prostředí, 

interakce mezi jednotlivými pochody atd. [20,21]. 

Přirozené biologické pochody, které probíhají v horninovém prostředí, mají přímý 

vliv na polutanty, které slouţí jako donory elektronů pro fyziologické reakce 

mikroorganismů. Aby se mohlo rozhodnout, zda přirozenou atenuaci na určité lokalitě 

budeme moci pouţít, je nutné tento proces rozhodnutí potvrdit monitoringem velkého 

mnoţství parametrů [20,21].  
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8.1 Přirozená atenuace na lokalitě Hradčany 

Při hodnocení přirozené atenuace vycházíme z předpokladů a dat aktualizované 

analýzy rizik firmy ENVIGEO s.r.o. Aktivní provoz sanace byl na lokalitě Hradčany 

ukončen v listopadu 2008. Poté v roce 2009 probíhala dvě kola posanačního monitoringu 

podzemní vody a vzorkovaní zemin. Jelikoţ byl posanační monitoring zaměřen pouze na 

obsahy kontaminantů ropných látek a postrádal data pro hodnocení atenuačních procesů, 

tak bylo hodnocení přirozené atenuace značně ztíţeno. Hodnocení atenuace na lokalitě 

Hradčany proto vychází z velmi omezených podkladů a je zaměřeno na následující tři 

okruhy [23]: 

 celkový vývoj kontaminace podzemní vody ve východním a západním 

kontaminačním mraku v období 2007 – 2009 

 vývoj kontaminace v podzemní vodě ve čtyřech vybraných plochách 

východního a západního stáčiště v období 2007 – 2009, kde byla sanace 

v tomto období mimo provoz 

 odhad atenuační kapacity lokality na základě hydrochemického sloţení 

podzemní vody vtékající do kontaminované oblasti a výsledků monitoringu 

atenuačních parametrů ve vypnutých plochách polí BV a H v letech 2002 – 

2005. 

8.1.1 Vývoj kontaminace podzemní vody v období 2007-2009 

Pro charakteristiku přirozené atenuace na lokalitě Hradčany v diplomové práci bylo 

vybráno období 2007-2009, tedy období vývoje kontaminace podzemní vody ve čtyřech 

vybraných plochách východního a západního stáčiště, kde byla sanace mimo provoz. Pro 
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Vývoj obsahů BTEX a NEL v plochách po ukončení sanace
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Vývoj obsahu BTEX a NEL v plochách po ukoncení sanace
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toto období byly zpracované grafy č. 10, 11, 12, 13 z dostupných dat firmy ENVIGEO 

s.r.o [23]. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10: Vývoj obsahu BTEX a NEL v podzemní vodě v polích BV a V po ukončení 

sanace (zdroj dat závěrečná zpráva firmy ENVIGEO s.r.o. [23]) 

 

 

 

 

 

Graf č. 11: Vývoj obsahu BTEX a NEL v podzemní vodě v poli N po ukončení sanace 

(zdroj dat závěrečná zpráva firmy ENVIGEO s.r.o. [23]) 
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Vývoj obsahu BTEX a NEL v plochách po ukoncení sanace
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  Graf č. 12: Vývoj obsahu BTEX a NEL v podzemní vodě v poli B po ukončení 

sanace (zdroj dat závěrečná zpráva firmy ENVIGEO s.r.o. [23]) 

Vývoj obsahu BTEX a NEL v plochách po ukoncení sanace
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   Graf č. 13: Vývoj obsahu BTEX a NEL v podzemní vodě v poli J po ukončení 

sanace (zdroj dat závěrečná zpráva firmy ENVIGEO s.r.o. [23]) 
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Na předloţených grafech můţeme vidět, ţe v případě ukázkových polí (viz. str. 14) 

BV+V a N koncentrace NEL má vzestupný trend. U polí B a J vidíme, ţe aritmetický 

průměr klesá. U koncentrace BTEX na polích BV+V a N sledujeme mírně vzestupný 

trend, zato na polích B a J je tento jev opačný. Mírný vzestup koncentrací jak NEL, tak i 

BTEX můţe být objasněn tím, ţe část rozpuštěné kontaminace je odstraňovaná 

atenuačními procesy, ale kontaminace podzemní vody je dotována desorpcí zbytkové 

kontaminace vázané na zeminu. 

Z celkového vývoje kontaminace podzemní vody po skončení aktivní sanace 

vyplývá, ţe v ploše východního kontaminačního mraku je obsah kontaminace v podzemní 

vodě stabilní, zatímco v západním kontaminačním mraku dochází k mírnému nárůstu 

obsahu kontaminace v podzemní vodě. Z hodnocení vývoje kontaminace v déle 

uzavřených dílčích plochách je zřejmé, ţe po skončení sanace dochází ke stabilizaci 

kontaminace podzemní vody, která je ovlivněna rozkladnými biologickými procesy a 

desorpcí a rozpouštěním zbytkové kontaminace vázané v zeminách. Za současných 

podmínek lze očekávat, ţe atenuace na lokalitě bude dlouhodobý proces. Podle odhadu 

celkové kapacity atenuace by ke kompletnímu odbourání zbytkové kontaminace přítomné 

v zeminách na lokalitě došlo za 248 let [23]. 
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8.2 Matematické modelování proudění a transportů polutantů na lokalitě 

Hradčany 

Pro stanovení přirozené atenuace vycházíme ze tří základních prvků:  

 stanovení rizika pro ekosystém a lidskou populaci 

 dlouhodobé monitorování cílové lokality 

 a vytvoření koncepčního a prediktivního modelu [22]. 

Pro vytvoření matematického modelu, který bude predikovat přirozenou atenuační 

schopnost, je potřeba určit a charakterizovat celou řadů parametrů. Tyto parametry, jenţ 

vstupují do modelu, ovlivňují konečný výsledek. 

Při tvorbě matematických modelů musíme brát na zřetel, ţe výsledky modelů je 

nutno přijímat realisticky, neboť do modelů vstupuje značné mnoţství dat, z čehoţ 

kombinací vstupních dat existuje nekonečně mnoho. 

Veškeré numerické simulace byly v zájmové oblasti realizovány v programu 

MODFLOW, transportní simulace potom v navazujícím modelu MT3DMS [26]. Dále byla 

provedena simulace reaktivního transportu BTEX v anaerobním prostředí se zohledněním 

sekvenční spotřeby elektronových akceptorů. V tomto případě však nebyla pro řešení 

dostupná veškerá data. V rámci diplomové práce jsem se podílela na přípravě vstupních dat 

pro modely a částečně i na výpočtech reaktivního transportu. 
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Při vytváření koncepčního modelu na lokalitě Hradčany vycházíme z následujících 

postupů:  

1. Konceptualizace procesů probíhajících ve fyzikálním systému. Tyto 

formulované koncepty jsou následně vyjádřeny ve formě matematických 

rovnic (řídící rovnice) popisujících fyzikální proces. Odvozené rovnice jsou 

řešeny různými analytickými nebo numerickými metodami, výsledkem 

čehoţ jsou praktické prostředky pro řešení chování fyzikálního systému 

(typové křivky, programové systémy zaloţené na metodě konečných rozdílů 

či konečných prků aj). 

2. Nutnost vymezení modelovaného území, definování hydrostratigrafické 

jednotky a s tím související dimenzionalitu modelu. Je nutno zvolit okrajové 

podmínky pro jednotlivé hydrostratigrafické – modelové vrstvy. 

3. Základním krokem při budování hydrodynamického modelu je modelování 

geologické stavby zájmového území, tj. geometrizace modelu.  

4.  Definování okrajových podmínek modelu. 

5. Stanovení hydraulických parametrů kolektorů. 

6. Kalibrace hydraulického modelu. 
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8.2.1 Výsledky hydraulického a transportního modelu 

Za účelem hodnocení potenciálních rizik transportu kontaminace z areálu letiště 

Hradčany po ukončení sanace byl sestaven model transportu benzenu. Výsledky simulace 

jsou zásadním způsobem ovlivněny jednak úrovní nastavení zdrojů kontaminace a jednak 

předpokládanou intenzitou procesů přirozené atenuace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Počáteční koncentrace benzenu – lineární log interpolace – data 

AECOM CZ s.r.o., 2009 
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Obrázek č. 6: Transport benzenu v podzemní vodě, čas simulace 10 let od 

počátečního stavu 2009 v ustáleném proudovém poli, vrstva 1, varianta vyšší úroveň 

biodegradace 
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Obrázek č. 7: Transport benzenu v podzemní vodě, čas simulace 10 let od 

počátečního stavu 2009 v ustáleném proudovém poli, vrstva 1, varianta nižší úroveň 

biodegradace 

 

Obr. 5 znázorňuje simulaci provedenou od počáteční koncentrace benzenu, zjištěné 

aktuálním vzorkováním, čas transportu byl stanoven na 10 let v ustáleném 

hydrodynamickém poli.  



[Ing.Barbora Míčková: Hodnocení kontaminace podzemních vod na 

lokalitě Hradčany-uplatnění procesů přirozené atenuace] 

[2010] Str. 46 

 

Na obr. 6 a 7 jsou znázorněny výsledky modelu transportu benzenu v podzemní 

vodě pro 1. modelovou vrstvu. Obr. 6 reprezentuje příznivou krajní variantu biodegradace. 

Obr. 7 pak reprezentuje potenciálně nejnepříznivější řešení v rámci stanoveného intervalu 

intenzity biodegradace.  

Pro výpočet biodegradace benzenu bylo nutno stanovit reakční konstantu λ  resp. 

poločas rozpadu t1/2 [24]. Tyto hodnoty jsou silně závislé na řadě faktorů – přístupu 

kyslíku, mnoţství ţivin, redox potenciálu i mnoţství polutantu v podzemní vodě a 

horninovém prostředí.  

Hodnoty reakční konstanty resp. poločasu rozpadu benzenu [26]:  

 t1/2 = 1 rok    = 0,693 rok
-1

 

 t1/2 = cca 2 až 19 let   = 0,0365 až 0,365 rok
-1
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8.2.1.1 RT3D modelování BTEX degradace se sekvenční spotřebou elektronových 

akceptorů  

Simulovaný proces lze popsat jako biodegradaci BTEX prostřednictvím různých 

aerobních/anaerobních cest pomocí více násobných elektronových akceptorů. Model 

zahrnuje pět různých procesů jako AEROBNÍ RESPIRACE (AR), DENITRIFIKACE 

(DN), REDUKCE ŢELEZA(III) (IR), REDUKCE SULFÁTŮ (SR), METHANOGENEZE 

(MG). 

Všechny tyto biochemické reakce probíhají ve vodní fázi, zprostředkované 

existujícími mikroorganismy ve zvodněném prostředí. Dané procesy jsou zastoupeny 

v následujícím pořadí: AR→DN→IR→SR→MG 

 

Kinetické reakce použité v RT3D modelovaní: 

 

r HC,O2 ………../tabelátor číčo/ rychlost, kterou jsou uhlovodíky odbourávány 

pomocí vyuţitého kyslíku 

 

r HC,NO3……….rychlost, kterou jsou uhlovodíky odbourávány pomocí vyuţitých 

dusičnanů 
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           r HC,Fe2+……..rychlost, kterou jsou uhlovodíky odbourávány produkcí dvojmocného 

ţeleza nebo vyuţitím trojmocného ţeleza 

 

 

r HC,SO4 ………rychlost, kterou jsou uhlovodíky odbourávány pomocí vyuţitých 

sulfátů 

 

 r HC,CH4………rychlost, kterou jsou uhlovodíky odbourávány pomocí 

produkovaného methanu 

[O2].............................koncentrace kyslíku (mg/l) 

kO2…………………..reakční konstanta 1.řádu (s-1)  

KO2…………………..Monodova konstanta poloviční saturace (mg/l)  

Zadáním malých hodnot všech konstant poloviční saturace můţeme simulovat 

závislost nultého řádu s ohledem na donor elektronu, a tím degradační model 1. řádu s 

ohledem na uhlovodík. Tímto způsobem jsou nastaveny v modelu defaultní hodnoty.  

Ki, O2………………..inhibiční konstanta kyslíku (mg/l)  
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Zadáním malých hodnot všech inhibičních konstant probíhá výpočet sekvenčním 

způsobem. Celková rychlost odbourávání uhlovodíků d[HC]/dt prostřednictvím výše 

popsaných procesů je sumou jednotlivých rychlostí. Atenuační kapacita lokality byla do 

modelu zadána podle vstupních dat poskytnutých AECOM CZ s.r.o. 

Obr. 8 ukazuje rozloţení kontaminačních mraků BTEX po 1 roce od současného 

stavu, obr. 9 ukazuje spotřebovaný kyslík a obr. 9 spotřebované dusičnany. Vzhledem 

k tomu, ţe do modelu nebylo zadáno skutečné rozloţení dostupných elektronových 

akceptorů a na celém území byla zadána hodnota odpovídající pozadí (data AECOM CZ 

s.r.o), byl atenuační potenciál lokality nadhodnocen.  

Obr. 9 a 10 dokládají, ţe na základě zadaných podmínek je převládajícím 

mechanismem aerobní degradace, na západním stáčišti pak také denitrifikace. 

Obrázek č. 8: Simulace transportu BTEX - BTEX degradace se sekvenční spotřebou 

elektronových akceptorů- čas simulace 1 rok od počátečních podmínek 
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Obrázek č. 9: Simulace transportu BTEX v RT3D – spotřebovaný kyslík - čas 

simulace 1 rok od počátečních podmínek 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10: Simulace reaktivního transportu BTEX v RT3D – spotřebované 

dusičnany - čas simulace 1 rok od počátečních podmínek 
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Největší výhoda a síla matematického modelování spočívají v moţnosti simulovat 

řadu variant a snaţit se tímto způsobem a jejich srovnáním pochopit chování 

hydrogeologické struktury. V tomto smyslu také jsou prezentovány výsledky. Potvrzení 

platnosti určitých koncepčních předpokladů bude vyţadovat posanační monitoring, 

zaměřený nejen na prioritní polutanty, ale také elektronové akceptory (dusičnany, ţelezo, 

mangan, sírany metanogeneze), které umoţní objektivně hodnotit průběh procesů 

přirozené atenuace. Na základě tohoto monitoringu bude moţno provádět predikce dalšího 

vývoje kontaminace na lokalitě pomocí reaktivního modelu. Lze předpokládat, ţe 

odbourávání zbytkové kontaminace v zeminách a podzemních vodách bude dlouhodobý 

proces. Výsledky modelu ale dále potvrzují, ţe zastavení aktivní sanace by nemělo výrazně 

ovlivnit kvalitu povrchových toků ani kvalitu podzemních vod u vodárensky vyuţívaných 

vrtů.  
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9 Závěr 

Sanaci, která probíhá na lokalitě Hradčany je moţno hodnotit jako úspěšnou. 

Během celého průběhu sanace, která započala roku 1997 a de facto běţí do dnešní doby, se 

dá konstatovat, ţe biodegradační technologie mají velký vliv na odbourávání ropných 

látek. Za období let 2000-2008 bylo kombinovanou sanací zemin a podzemních vod a air 

spargingem podzemních vod odstraněno celkem 3 571 t ropných látek. Z toho největší 

sanační úspěch byl dosaţen v roce 2004, kdy bylo odstraněno 684 t ropných látek. 

Z hlediska demonstrace průběhu přirozené atenuace na lokalitě Hradčany, bylo 

vybráno období vývoje kvality kontaminované podzemní vody ve čtyřech vybraných 

plochách východního a západního stáčistě, kde sanace v období 2007-2009 byla mimo 

provoz. Z dostupných dat firmy AECOM s.r.o. byly vytvořeny grafy, na kterých je 

demonstrován vývoj obsahu kontaminantů NEL a BTEX po ukončení sanace. Vývoj 

kontaminantů po zastavení sanace je většinou stabilní, s mírným vzestupem, který lze 

objasnit dotací kontaminantů do podzemní vody ze zbytkové kontaminace vázané na 

zeminu. 

Největším problémem hodnocení přirozené atenuace je nedostatek dostupných dat. 

Na lokalitě by měl být navrhovaný posanační monitoring zaměřen nejen na monitoring a 

sledování kontaminantů, ale také na sledování a monitoring koncentrací elektronových 

akceptorů (dusičnany, ţelezo, mangan, sírany, metanogeneze).  
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