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Terminologie

• Vzorek – část např. sedimentu vybraná z jeho většího množství
• Dílčí vzorek – samostatná část ( sedimentu ) získána jedním 

odběrem vzorkovacího zařízení, která sama o sobě není předmětem 
analýzy nebo šetření, ale bude smíšena s dalšími dílčími vzorky do 
směsného vzorku

• Směsný vzorek – dva nebo více dílčích vzorků smíšených 
dohromady v odpovídajícím poměru, buď postupně  nebo 
kontinuálně ( skládání směsného vzorku ), z něhož lze získat 
průměrnou hodnotu požadovaného  ukazatele

• Terénní vzorek – množství ( hmotnost nebo objem ) např. 
sedimentu získaného bez dalšího dělení

• Laboratorní vzorek – vzorek předaný do laboratoře
• Reprezentativní vzorek – vzorek, v němž je zajišťovaná vlastnost 

celku zastoupena se spolehlivostí příslušnou k cílům programu 
zkoušení (stále diskutovaný)



Terminologie

• Schéma vzorkování – definování počtu a umístění bodů odběru
• Velikost vzorku – počet součástí jednotek nebo množství např. 

sedimentu tvořící vzorek
• Homogenizace + kvartace  ( míchání a zmenšování terénního 

vzorku)
•

• Vzorkař – osoba provádějící odběry vzorků v místě odběru, osoba 
kvalifikovaná pro odběr vzorku, osoba, jejíž kvalifikace (odborná 
způsobilost) je doložena následujícími dokumenty:

• Odborný životopis
• Záznamy o absolvování školení nových vzorkovacích technik a přístrojů
• Záznamy o účasti na odborných seminářích
• Záznamy o absolvování kurzů, vztahujících se ke vzorkování (včetně 

vnitropodnikových)



Terminologie

• Plán vzorkování – souhrn všech informací vztahujících se ke konkrétnímu 
vzorkování. Předem stanovený postup zejména pro výběr, odběr, 
konzervaci, dopravu a přípravu částí např. sedimentu, které budou 
odebrány ze souboru jako vzorek.

• Vzorkování – vlastní odběr dle plánu vzorkování
• Vzorkování s úsudkem – metoda vzorkování, při níž je výběr místa 

vzorkování založen na subjektivním úsudku osoby, která odběr provádí. 
Spolehlivost vzorkování je podmíněna způsobilostí osoby k posouzení 
vhodnosti míst k zajištění reprezentativního vzorku. Vzorkování s úsudkem 
se používá tam, kde není možno použít pravděpodobnostní vzorkování, 
obvykle jsou vzorky odebírány z podsouboru, který je lépe dostupný pro 
vzorkování, než celý soubor

• Protokol o vzorkování – písemný dokument poskytující veškeré nutné 
informace o způsobu vzorkování použitém na místě odběru a další 
související důležité informace

• Manažer projektu – osoba zodpovědná za přípravu programu zkoušení, 
plánu vzorkování



Právní předpisy
Vyhláška 257/2009Sb. O používání sedimentů na zemědělské půdě

• § 1 Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví podmínky a způsob používání sedimentů na 
zemědělské půdě, způsob vedení evidence o použití sedimentů, limitní 
hodnoty rizikových prvků a látek v sedimentu a půdě, na kterou má být 
použit, požadavky na další fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti 
sedimentu a postupy rozboru sedimentů a půdy, včetně metod odběru 
vzorků.

• §2, bod 1) Limitní hodnoty rizikových prvků a látek v sedimentu 
jsou stanoveny v příloze č.1 

Dodržení limitních hodnot se prokazuje protokolem o výsledcích analýz 
vzorků sedimentu před a po jeho vytěžení a průvodním listem odběru 
vzorku sedimentu, viz příloha 2



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.
Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových 

Pořad. číslo Ukazatel Limitní hodnoty

1 As 30

2 Be 5

3 Cd 1

4 Co 30

5 Cr 200

6 Cu 100

7 Hg1) 0,8

8 Ni 80

látek v sedimentu v mg.kg-1 sušiny

Pořad. číslo Ukazatel Limitní hodnoty

9 Pb 100

10 V 180

11 Zn 300

12 BTEX2) 0,4

13 PAU3) 6

14 PCB4) 0,2

15
uhlovodíky C10-

C40
300

16
DDT (včetně 

metabolitů)
0,1

Ukazatel Limitní hodnoty

Obsah skeletu 2 - 4mm max. 30 %

Obsah skeletu nad 4mm max. 2 %

Limitní hodnoty 
obsahu skeletu v 
sedimentu



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.

• Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových 
látek v půdě, na kterou má být sediment 
použit, v mg.kg-1 sušiny

Ukazatel

Textura půdy As Be Cd Co Cr Cu Hg1) Ni Pb V Zn PCB2) PAU3)

Běžné půdy4) 20 2 0,5 30 90 60 0,3 50 60 130 120 0,02 1,0

Lehké půdy5) (písky, hlinité písky, 

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



Vyhláška 257/2009 Sb. 
O používání sedimentů na zemědělské půdě

• §2, bod 4) Biologické vlastnosti sedimentu a půdy se zjišťují ( pouze 
v případě podezření ) ekotoxikologickými testy podle příl č.4

• §3 Podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě,
• bod b) koncentrace vybraných rizikových prvků a látek v půdě nepřekračují 

limitní hodnoty stanovené v příloze č.3 k této vyhlášce, koncentrace 
vybraných rizikových prvků a látek v půdě se nezjišťují v případě, 
nepřekračují-li zjištěné obsahy rizikových prvků a látek v sedimentu limitní 
hodnoty stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

• §4 Postupy rozboru sedimentů a půdy a metody odběru vzorků 
sedimentu a půdy.         
– 1)Analytické rozbory sedimentů a půdy provádí akreditované laboratoře nebo 

jiná odborná pracoviště, které mají posouzený systém kvality dle ČSN EN 
ISO/IEC 17025

– 2) Odběry provádějí akreditované laboratoře nebo jiná odborná pracoviště, 
které mají posouzený systém kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025.



Vyhláška 257/2009 Sb. 
O používání sedimentů na zemědělské půdě

• NOVÉ!!!
• Vyhláška 387/2016, kterou se mění vyhláška 294/2005 Sb. O podmínkách 

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

• PŘÍLOHA Č.11 k vyhlášce č.294/2005Sb. Podmínky pro využívání odpadů na 
povrchu terénu,

• bod 6. Sedimenty mohou být využity na povrchu terénu, pouze pokud obsahy 
škodlivin v sušině nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a 
organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.3 přílohy 10, s výjimkou, kdy jsou 
překročeny nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin u 
nejvýše tří ukazatelů. V těchto případech mohou být sedimenty využity na 
povrchu terénu, pokud

• a) vyhoví ekotoxikologickým testům uvedeným v příloze č.10, tabulce č.10.2, 
sloupec II…

• b) vyhoví ekotoxikologickým testům uvedeným v příloze č.10, tabulce 10.4…..



Vyhláška 257/2009 Sb. 
O používání sedimentů na zemědělské půdě

• Tabulka č. 10.3  Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na 
povrchu terénu

Ukazatel [mg/kg sušiny] Jednotka Limit

As mg/kg sušiny 30

Cd mg/kg sušiny 2,5

Cr celk. mg/kg sušiny 200

Hg mg/kg sušiny 0,8

Ni mg/kg sušiny 80

Pb mg/kg sušiny 100

V mg/kg sušiny 180

Cu mg/kg sušiny 100

Zn mg/kg sušiny 600

Co mg/kg sušiny 30

Ba mg/kg sušiny 600

Be mg/kg sušiny 5

EOX1) mg/kg sušiny 1

uhlovodíky C10-C40 mg/kg sušiny 300

BTEX2) mg/kg sušiny 0,4

PAU3) mg/kg sušiny 6

PCB4) mg/kg sušiny 0,2



Technická norma

• ČSN ISO 5667-12 Jakost vod- Odběr vzorků - Část 12: Pokyny pro odběr vzorků 
dnových sedimentů

• Obsah normy
• Termíny a definice
• Zařízení k odběru vzorků
• Postup odběru vzorků
• Směsné vzorky
• Skladování, doprava a stabilizace vzorků
• Bezpečnost
• Statistické úvahy k odběru vzorků
• Identifikace vzorků a protokol
• Přílohy :  A – L popisy odběrových zařízení

• Předmět normy  - pokyny k odběru vzorků látek vzniklých sedimentací, a to
• Ve vnitrostátních řekách a potocích
• V jezerech a podobných vodních útvarech se zpomaleným průtokem a
• V estuáriích a přístavních plochách



SOP (Standardní operační postup  ) na odběr 
pevných vzorků  - výtah

• Předmět 
• Předmětem tohoto SOP je návod pro odběr pevných vzorků, vzorků 

čistírenských a vodárenských kalů i kalů pocházejících z 
průmyslových procesů (digestátu a kompostu), sedimentů a zemin.

• SOP vychází z: 
– ČSN EN ISO 5667- 13 Jakost vod - Odběr vzorků – Část 13: Návod pro 

odběr vzorků kalů.
– ČSN ISO 5667-12 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorku - Část 12: Pokyny 

pro odběr vzorků dnových sedimentů
– ČSN ISO 10381-6 Kvalita půdy. Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro 

odběr, manipulaci a uchovávání půdních vzorků určených pro studium 
aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři.

– ČSN 01 5110  Vzorkování materiálů. Základní ustanovení
– ČSN 01 5111  Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů
– ČSN 01 5112  Vzorkování kapalin a pastovitých materiálů



SOP na odběr pevných vzorků

• Podstata

• SOP obsahuje zásady a pravidla pro přípravu a 
zpracování programu vzorkování/zkoušení a 
plánu vzorkování, při volbě vhodných postupu 
odběru vzorku pro širokou škálu možných 
vzorkovacích situací při vzorkování pevných 
vzorků a dále pravidla pro následnou 
manipulaci se vzorky před laboratorními 
zkouškami.



SOP na odběr pevných vzorků
• Termíny a definice (Pro účely tohoto SOP platí termíny a definice)

• dávka - jednotka vyrobená v jednotlivém zařízení pomocí jednotných výrobních parametru -
nebo celkový počet takových jednotek, skladovaných společně- které mohou být 
identifikovány, aby mohly být staženy z oběhu a znovu upraveny nebo odstraněny, pokud by 
zkoušky ukázaly, že je to nutné

• směsný vzorek - dva nebo více vzorků, popř. dílčích vzorků, smíšených ve vhodně určených 
poměrech (jednorázově nebo nepřetržité), z nichž lze získat průměrný výsledek stanovení 
požadovaného ukazatele

• kritický kontrolní bod je bod, krok nebo postup, při kterém je možné použít kontrolu a který je 
významný pro zabránění nebezpečí nebo pro jeho omezení na přijatelnou míru

• tlaková výška - výška sloupce katu nad bodem odběru, poskytující hydraulický tlak využitelný 
pro vypouštění kalu, pokud je vypouštění závislé na gravitačním toku

• odběr vzorků v závislosti na průtoku - odběr vzorků v různých časových intervalech úměrných 
průtoku vzorkovaného materiálu

• prostý vzorek - vzorek odebraný z útvaru kalu jednorázově a nahodile (pokud jde o čas a/nebo 
polohu)

• halda; hromada - hromada odvodněného kalu přibližné stejných rozměru
• tekutý kal - kal tekoucí vlivem gravitace nebo tlaku pod určitou mezí 
• dlouhá hromada je hromada odvodněného kalu, jejíž délka je větší než šířka



SOP na odběr pevných vzorků

• otevřený kanál - potrubí nebo kanál, kde povrch kapaliny je vystaven 
atmosférickému tlaku

• proporcionální vzorkování - způsob odběru vzorku z tekoucího kalu, kde 
četnost odběru (jde-li o jednorázové vzorkování) nebo průtok jímaného
vzorku (v případě kontinuálního odběru) jsou přímo úměrné průtoku 
vzorkovaného kalu

• bod kontroly kvality - bod, krok nebo postup, při kterém je možné použit 
kontrolu a který je významný nebo dokonce kritický pro dosažení přijatelné 
kvality

• funkčnost odběru vzorku - preciznost odběru vzorku, hodnocená pomocí 
postupu řízení kvality, jako je např. opakovaný odběr vzorků terénní slepé 
vzorky kontrola v terénu, porovnávání mezi vzorkaři a odběr vzorku na 
referenčních místech

• kal - směs vody a tuhých látek, separovaná z různých druhů vod v důsledku 
přirozených nebo umělých procesů

• odvodněný kal je kal získaných z odvodňovacích zařízení
• pásový dopravník - stabilní dopravník, kde je materiál přenášen na pásu
• deponie - skladování upraveného kalu do doby použití nebo odstranění



SOP na odběr pevných vzorků

• Zařízení a pomocný materiál – technické prostředky

Doporučení pro výběr zařízení

Při jejich výběru by se mělo vycházet především z: 
• odhadu rizika při vzorkovacích činnostech a bezpečnosti postupu 

používaných během odběru a dopravy vzorku, poměru kapalné a pevné fáze.
• konzistence vzorkovaného materiálu
• fyzikálních vlastností
• dostupnosti místa a bodu odběru vzorku
• požadované množství odebraného vzorku (dle plánu vzorkování),
• zda-li je vzorek požadován pro vizuální kontrolu nebo pro provedení zkoušek.
• V případě kapalných nebo polotuhých odpadů lze použít vzorkovací zařízení 

pro odběry vzorku vod.
• V případě pevných vzorků se používají vzorkovací vrtáky, lopatky, škrabky a 

jádrovky. Vzorkovací zařízení, pomocné nástroje a vzorkovnice (včetně 
uzávěru a jejich těsnění) by měla být z materiálu inertních vůči vzorku.



SOP na odběr pevných vzorků
Pro použití je nutno dodržet následující požadavky:
• vhodnost pro daný účel,
• bezpečná manipulace,
• možnost odebrání reprezentativního vzorku z 

požadovaného místa odběru,
• schopnost zachovat původní vlastnosti vzorku do doby jeho 

uložení do vzorkovnice,
• možnost snadného čištění,
• jednoduchá obsluha,
• použitelnost v praxi,
• schopnost snášet hrubé zacházení,
• jednoduché řešení tam, kde není k dispozici vhodné 

komerční zařízení.



Zařízení na odběr vzorků

Popis nejčastěji používaných zařízení a pomocného materiálu k odběrům vzorků:

• Edelmanův vrták a vrták Riverside
• - vrtáky přítlakem zavrtáváme ve směru hodinových ručiček kolmo do vzorkovaného materiálu. Vzorkovaný materiál se 

zachytí na vrták a následně se vyjme nebo mírným poklepem přesype nebo stěrkou setře do vzorkovnice. Vrtáky jsou složeny 
z nadstavy a korunky propojené spojkou.

•

• Žlábkový vzorkovač nerez - určen pro horizontální odběry kalů, pastovitých, sypkých i zrnitých materiálů. Vzorkovač se bočně 
zasune, případně zatlačí nebo zarazí mírným poklepem do vzorkovaného materiálu. Odebraný materiál se vysype nebo setře 
pomocí stěrky do vzorkovnice. Odběry z haldy (písek, popílek), odběry lehkých hlinito-písčitých půd ze stěn, odběry 
agresivních kalů, odběry vzorků v různých odvětvích průmyslu. Není vhodný pro odběr tvrdých a soudržných materiálů a pro 
vertikální odběry. Po použití se vzorkovač mechanicky očistí, případně omyje vodou a osuší. 

• Zarážecí trubka s drážkou nerez - pro odběry půd do hloubky 0,9 m. Při odběru půd se sonda zaráží údery gumovým 
kladivem do horní části. Po dosažení potřebné hloubky se do horního otvoru vloží rukojeť a kroucením a tahem se sonda 
vyjme. Použití – písčité, hlinito-písčité, příp. jílovité půdy. Po použití se vzorkovač mechanicky očistí, případně omyje vodou a 
osuší. 

• Trubice s pístem pro odběr pastovitých materiálů (kalů a sedimentů) - pro odběr kalů a past do hloubky 1 m, možnost 
profilové analýzy. Trubice se po vytažení pístu do horní polohy zatlačí do pasty nebo kalu. Po vytažení ze vzorku se zatlačením 
na rukojeť pístu pasta vytlačí na podložku nebo do vzorkovnice. Postupně se dá oddělit vzorek z různých hloubek. Použití –
pastovité látky, sedimenty, kaly apod. Po odběru se sonda vyčistí vodou, v případě potřeby se před čištěním rozebere.

• Nerezový zarážecí váleček pro odběr půd
• - pro odběr prostupných půd bez pevných podílů. Délka válečku 250 mm. V přenosném rámu je umístěno 5 válečků a jedna 

zarážecí rukojeť. Před vyjmutím válečku z rámu je třeba odstranit alespoň jedno teflonové víčko a před odběrem i druhé. 
Před vlastním odběrem se nasadí zarážecí váleček bez víček na zarážecí rukojeť a to stranou bez úkosu. V této poloze je 
nutné přiměřenou silou dotáhnout pojišťovací imbusový šroub. Po zaražení gumovou paličkou do odebírané půdy se váleček 
tahem za rukojeť vyjme a po povolení šroubu se oddělí od rukojeti. Transport do laboratoře proběhne po nasazení 
teflonových víček na váleček. Po použití se váleček mechanicky očistí, případně omyje vodou a osuší.



Pomocná zařízení a pomocný materiál

• odběrové čerpadlo pro odběr řídkých kalů
• odběrová nádoba (nerez/plast)
• náběrová lopatka (nerez/plast) 
• náběrová lopata, 
• nerezový rýč, 
• nerezová/PE nádoba na teleskopické tyči.
• zařízení pro drcení vzorku
• homogenizační nádoba
• geologické kladívko/sekáček/kladívko
• síto
• pásmo/metr
• provázek
• váhy



Dekontaminace zařízení k odběru 
vzorků

• v laboratoři probíhá v místnosti tomu určené (umývárna 
skla) a tím se redukuje pravděpodobnost kontaminace 
vlivem nevhodného terénního prostředí.

• čisté vybavení k odběru vzorků nikdy nesmí být skladováno 
v blízkosti rozpouštědel, benzínu nebo jiného zařízení, které 
by mohlo být potenciálním zdrojem kontaminace.

• během odběru se provádí na místě omytím destilovanou 
vodou, která se vozí na místo odběru nebo prostřednictvím 
tzv. slepého odběru v místě odběru. 

• pro stanovení mikrobiologických ukazatelů se v terénu 
neprovádí.



Vzorkovnice

• Typ vzorkovnice a množství vzorku je dáno požadavkem na velikost odebraného 
vzorku a rozsahem prováděných analýz.  Použití vhodného typu vzorkovnice je 
popsáno v jednotlivých SOP pro dané zkoušky. Vzorkovnice se myjí a dekontaminují 
dle postupů uvedených v příslušných SOP

Typy vzorkovnic a zásady jejich použití
• Jednorázové (pevné) PE sáčky/pytle
• PE vzorkovnice s víkem různých objemů (dle potřeby)
• skleněné vzorkovnice různých objemů (dle potřeby)
• plastové nádoby
• sterilní PE sáčky nebo sterilní vzorkovnice pro mikrobiologické parametry
• vialky s teflonovým těsněním pro stanovení TOL

• Je třeba dát pozor na přetlak, ke kterému může docházet v důsledku tvorby plynů 
v čistírenských kalech event. sedimentech za vzniku výbušných směsí plynů. 
Pokud se použiji skleněné vzorkovnice, dbejte na předcházení vzniku tlaku plynu, 
aby nedošlo k explozi vzorkovnice. 



Přeprava, uchování, a následná 
likvidace vzorků

• Vzorky se transportují ve vhodných vzorkovnicích v přepravkách, tak aby 
bylo zabráněno znehodnocení vzorku. Vzorky k mikrobiologickým a 
parazitologickým analýzám, k analýze TOL a PAU se transportují v chladu a 
temnu - v chladicí brašně. 

• Při uchování vzorků sypkých a pastovitých materiálů je nutno brát v úvahu 
specifické vlastnosti materiálů. Je nutné, aby vzorky byly skladovány pouze 
na dobu nezbytně nutnou. Vzorkovnice musí být nekorodující.

• Je-li se vzorkovnicemi kdekoli manipulováno, je nutné zabránit případné 
kontaminaci, zvláště hrdel a zátek. Přepravka nebo chladnička a 
vzorkovnice samotné musí být skladovány a přepravovány v čistém 
prostředí, vyvarovat se nežádoucích otřesů nebo světelné expozici. Doba 
přepravy vzorků má být minimální a uskutečněna ihned po odběru vzorku, 
vzorky se musí dle potřeby zajistit proti nárazu, teplu, prosáknutí, 
kontaminaci apod. Vzorky jsou skladovány podle povahy vzorku a po 
vydání zkušebního protokolu jsou archivovány po dobu maximálně 30 dní.



Příprava programu vzorkování

• Obecné zásady, které je třeba vzít v úvahu při sestavování programů pro 
vzorkování jsou uvedeny v ČSN EN 14899, ČSN 01 5110, ČSN 01 5111, ČSN 
01 5112 a ČSN EN ISO 5667-1.

• Program zkoušení v sobě zahrnuje celkový postup vzorkování od prvního 
kroku, ve kterém jsou definovány cíle programu, až do posledního kroku, 
ve kterém jsou porovnávány dosažené výsledky s cíli. Podstatou programu 
zkoušení je popis následujících kroků:
– identifikace zúčastněných stran
– definování cíle programu zkoušení
– příprava plánu vzorkování
– odběr vzorku
– nakládání se vzorkem
– příprava zkušebního vzorku
– předúprava vzorku v laboratoři
– provedení zkoušky
– vyhodnocení.



Cíle zkoušení

Cíl zkoušení vychází z celkového záměru. Cíl je definován před výběrem způsobu 
vzorkování, neboť určuje typ a kvalitu údajů, které chceme vzorkováním získat, včetně 
vymezení zkoušeného souboru.

Příklady cílů:
• zpracování základního popisu materiálu/odpadu,
• porovnání kvality zkoušeného materiálu/odpadu s limity definovanými v právních 

předpisech,
• určení možnosti druhotného využití materiálu,
• stanovení vyluhovatelnosti nebo celkového složení materiálu/odpadu,
• zhodnocení zdravotního rizika a rizika vůči životnímu prostředí, které odpad muže 

způsobit,
• získání údajů pro hodnocení nebezpečných vlastností materiálu/odpadu,
• charakteristika jakosti - zjištění koncentraci znečišťujících látek ve 

sledovaném materiálu.
• řízení jakosti - zjištění zatížení materiálu znečišťujícími látkami, zda podíl sledovaných 

znaků nepřesahuje požadavky jakosti a na jejich základě jsou přijímána nápravná 
opatření v technologických procesech



Plán vzorkování/příprava a tvorba 
plánu vzorkování 

• Odběry vzorku se provádějí na základě plánu vzorkování. Plán vzorkování poskytuje 
konkrétní a praktické pokyny a jednoznačně definuje provedení vzorkovacích činností 
z programu zkoušení.

• Plán vzorkování je definován specifickými cíli programu zkoušení a způsoby, jak 
těchto cílu muže být skutečně dosaženo s odkazem na konkrétní danou situaci, 
konkrétní odběr vzorku a vzorkovaný odpad/materiál/pevný vzorek.

• Obecné pokyny pro vypracování plánu vzorkování jsou uvedeny v ČSN EN 14899 a 
CEN/TR 15310-5

Obecný postup:
• Zúčastněné strany
• Cíle programu/plánu vzorkování
• Rozsah zkoušek a sledované ukazatele
• Základní informace o materiálu/odpadu
• Informace o místě
• Způsob vzniku materiálu/odpadu
• Druh materiálu/odpadu a jeho množství
• Bezpečnost práce a ochrana zdraví



Vzorkování - výběr přístupu

• Plán vzorkování musí brát v úvahu proměnlivosti uvnitř podsouboru, a jestli je 
určen, přípustný stupeň nejistoty výsledků, když se upřesňuje postup vzorkování. 
Vybraný postup vzorkování bude určovat jak, kdy a kde musí být vzorky odebrány, 
aby bylo možné získat reprezentativní a zpracovatelné množství vzorku, které 
splňuje všechny požadavky zkoušek.

• V plánu vzorkování v závislosti na cíli vzorkování musí být určeno, zda bude 
provedeno pravděpodobnostní vzorkování nebo vzorkování s úsudkem

• Volba velkého počtu vzorků versus velkého počtu dílčích vzorků spojených ve 
směsném vzorku

• Pokud se odebere velký počet vzorku, a ty se všechny analyzují, lze získat cennou 
informaci o proměnlivosti sledovaných ukazatelů. Náklady na analýzy všech těchto 
vzorku jsou ale vysoké. Na druhé straně, když je stejný počet dílčích vzorků složen 
do směsného vzorku, výsledné náklady na analýzy jsou poměrně nízké, ale obvykle 
se zvyšují náklady na úpravu vzorku (z důvodu homogenizace všech dílčích vzorků). 
Přípravou směsného vzorku se ztrácí informace o rozpětí koncentrací, které se v 
souboru vyskytují. Zda je tato informace důležitá, závisí na cíli vzorkování.

• Za kompromisní řešení lze považovat případ, kdy větší počet dílčích vzorků složíme 
do několika směsných vzorků.



Velikost vzorku

Velikost vzorku se řídí dvěma požadavky:

• vzorek musí být dostatečně veliký s ohledem na 
meze stanovitelnosti metody a zároveň musí být 
pouze tak veliký, aby byl dále zpracovatelný,

• aby byl vzorek reprezentativní, musí zahrnovat 
všechny velikosti částic tvořících odpad ve 
stejném poměru, jako se vyskytují v odpadu. 
Velikost částic podmiňuje celkovou velikost 
vzorku.



Definování postupu

Plán vzorkování musí určovat kdy, kde, kým a kolik vzorků musí 
být odebráno, aby bylo zajištěno, že vzorek je vhodný pro 
splnění cíle vzorkování. 

Postup vzorkování musí přinejmenším stanovit:
• velikost dílčího vzorku;
• velikost vzorku;
• bude-li odebírán vzorek prostý nebo směsný;
• počet vzorků;
• místa a body odběru vzorků;
• četnost odběru (je-li to závazné), včetně určení doby 

odběru.



Pojmy

• bodový vzorek
• Vzorek stanoveného počtu kusů nebo stanovené velikosti odebraný z přesně 

stanoveného místa v materiálu nebo ze stanoveného místa v definovaném čase z 
materiálu v pohybu. Tento vzorek reprezentuje materiál pouze v místě odběru nebo 
jeho bezprostředním okolí. (ISO 11074-2) 

• dílčí vzorek samostatná část materiálu odebraná jednou operací vzorkovacího 
zařízení dílčí vzorek muže být zmenšen a zkoušen samostatně, nebo muže být spojen 
s dalšími dílčími vzorky a vytvořená směs potom zmenšena a zkoušena jako 
samostatná jednotka, dílčí vzorek je vytvořen jednou vzorkovací operací a je obvykle 
odebrán z části celku vymezené časem nebo prostorovými souřadnicemi

• dnový sediment vrstva materiálu pevného skupenství usazená na dne nádrže pro 
kapaliny 

• jádrový vzorek vzniká při vzorkování pevných látek při použití vrtáku nebo jiného 
jádrového vzorkovače, odebírá se jako vertikální nebo směrový vzorek tak, aby byla 
zajištěna celistvost daného vzorkovaného úseku 

• kal směs pevných částí s kapalinou, bud ve formě suspense nebo koloidního roztoku, 
která má odlišné fyzikální vlastnosti od matečného roztoku, a to zejména vyšší 
viskozitu



Stanovení postupu vzorkování

• Plán vzorkování musí stanovit vybrané způsoby odběru vzorku a musí určit 
důsledky odchylek od stanoveného postupu odběru nebo důsledky změn 
při použití jiných než určených odběrových zařízení.

• V plánu vzorkování musí být určeny všechny požadavky pro získání 
směsných vzorků z dílčích vzorků a získání podvzorku v místě vzorkování -
homogenizace, kvartace.

• Plán vzorkování by měl obsahovat všechny požadované postupy pro 
přípravu laboratorního vzorku 

• Balení, konzervace, skladování, doprava a doručování

Vlastní odběr vzorků
• Před zahájením odběru vzorku vzorkař zkontroluje všechny kroky plánu 

vzorkování a na základě pozorování popsat materiál/odpad, který má být 
vzorkován. Musí být zaznamenáno místo odběru a stav vzorkovaného 
materiálu/odpadu a provedena fotodokumentace místa odběru.Odběr
vzorku nesmí být proveden bez plánu vzorkování.



Odběr vzorků rybničních a říčních 
sedimentů

Sedimenty jsou nedílnou součástí ekosystému povrchových vod. Z 
hlediska využití pro monitoring kvality vod mají své nezastupitelné 
místo především pro sledování osudu látek kumulativního charakteru 
jako jsou např. těžké kovy, persistentní polycyklické aromatické 
uhlovodíky aj., vzhledem k vysokým obsahům živin jsou však také 
potencionálně využitelné v zemědělství. Vzorkování se provádí 
v souladu s normou ČSN ISO 5667-12 Odběr vzorků – Pokyny pro odběr 
vzorků dnových sedimentů.
Vzorkování dnových sedimentů se používá k popisnému mapování 
sedimentů, k monitorování časových změn fyzikálně-chemických, 
biologických a popisných vlastností sedimentů, k určení chemických a 
toxikologických vlastností sedimentů před těžbou.
• v řekách a potocích;
• v jezerech, rybnících a podobných vodních útvarech se zpomaleným 

průtokem



Technické vybavení vhodné pro odběr 
sedimentů

• Je dáno způsobem odběru (tedy charakterem sedimentu) a požadavky laboratoře na objem a následné 
chemické analýzy. Materiál vzorkovače nesmí ovlivnit fyzikálně-chemické parametry vzorku, ve 
speciálních případech ani vlastnosti mikrobiologické. Konstrukce vzorkovače musí být dostatečně 
robustní a spolehlivá, nenáročná na obsluhu a údržbu.

Jádrové vzorkovače
• Trubice z vhodného materiálu (plast, nerezová ocel, sklo), které se mechanicky zarážejí do dna 

(manuálně, gravitačně, mechanizací, broděním, z lodě, potápěčským způsobem). Pro jednodušší 
zarážení a zmenšení zhutňování sedimentů jsou často opatřeny pístem, jehož protitah vytváří potřebný 
podtlak. Některé typy jsou dále vybaveny uzavíracím zařízením, které zabraňuje vypadávání a 
vymývání sedimentu z těla odběrové trubice při manipulaci nad sedimentem. Po vytažení vzorku 
umožňuje píst vzorkovače postupné vytlačování odebraného sedimentu a jeho oddělování podle 
potřebných horizontů. Tento typ se dá použít pouze pro jemnozrnné homogenní sedimenty.

•

Drapákové vzorkovače
• Jsou kovové čelisťové drapáky, které se manuálně na tyči zarazí do dna, nebo gravitačně spouští na 

laně v otevřené poloze na dno. Po zaboření do dna a spuštění uzavíracího mechanismu se čelisti 
sevřou, odebraný vzorek povrchu sedimentu je možno vytáhnout nad hladinu, rozevřít čelisti a 
vyjmout vzorek. Vzorkování se provádí ze člunu nebo z pracovní plošiny. Spouštění a vyzvedávání 
drapáku se provádí ručně nebo s použitím navijáku, podle velikosti a hmotnosti zařízení a odebraného 
vzorku. Nevýhodou těchto zařízení je odběr pouze povrchové vrstvy sedimentu, nebezpečí zablokování 
čelistí většími kameny nebo větvemi a vyplavení jemnozrnných frakcí.



Postup odběru vzorků

• Před odběrem vzorků, musí být zpracován plán odběru vzorků, ve kterém 
musí být všechny potřebné informace týkající se lokalizace odběru, 
způsobu odběru, technické vybavení, požadavky na doprovodné údaje o 
vzorku, prvky systému jakosti, požadavky na zajištění bezpečnosti práce.

• Vyskytnou-li se okolnosti, kdy je třeba odebírat vzorky v místech, kde 
hrozí pád nebo v blízkosti hluboké vody, zúčastněné osoby musí pracovat 
v záchranné vestě a organizovat náležitý systém hlášení podávaného do 
ústředního kontrolního místa. Při práci na člunu je povinností nosit 
záchrannou vestu.

• Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění bezpečného přístupu k 
místům rutinního odběru vzorků za každého počasí. V močálech a 
mělkých vodách se dá využít vzorkování z ledu (za dodržení všech 
bezpečnostních podmínek). Je-li prováděn odběr vzorků broděním v řece 
nebo potoce, je třeba věnovat zvýšenou pozornost výskytu měkkého 
bahna, pohyblivých písků, hlubokých děr a prudkých proudů. Při brodění 
je vhodné používat stabilizační tyč, v náročnějších terénech je možné 
používat bezpečnostní lano fixované na břehu. 



Místo odběru

• Výběrem přesného místa odběru se rozumí volba místa odběru (lokalizace 
vzorkovacího profilu na vodním útvaru) a přesné určení bodu na místě 
odběru. Účel odběru často přesně definuje odběrová místa (např. studium 
nánosů v určitém místě ukládání), jindy je toto určení jen obecné. Před 
stanovením optimálního místa odběru je možné/vhodné použít sonar k 
plošné lokalizaci dna. Hlavní kritéria volby místa odběru jsou:

• snadná dostupnost lokality při opakovaném vzorkování (s ohledem na 
možné stavy hladiny)

• sezónní dostupnost (povodňové stavy, bezpečnost) vliv lodní dopravy
• Bod odběru je vybírán se zřetelem na možnosti vlastního vzorkování 

(velikost člunu, hloubka vody), ale přesné umístění závisí převážně na účelu 
průzkumu. Při geofyzikálním mapování se řídí hlavně tokem a proudem, při 
studiu chemického složení je hlavním faktorem struktura sedimentu. Místo 
odběru se určuje v rámci předběžného návrhu, ale přesná lokalizace se musí 
provádět v terénu. Upřesnění místa a bodu odběru vzorků se volí i s 
ohledem na další faktory (blízkost vyústění řeky, výtoku, míšení, vegetace).



Podmínky odběru

• Podmínky v místě odběru mají zásadní význam pro průběh správného 
odběru vzorků a proto je nutné je znát při přípravě vzorkování.

• klimatologické podmínky - teplota, směr a síla větru významně ovlivňují 
charakter vodní hladiny (led, vlnobití) a použitelnost vzorkovacího zařízení 
hydrografické podmínky - určují použití vhodného zařízení (řeky mají často 
vysoké rychlosti proudu, je vhodné odebírat v období nízkých průtoků; 
u stojatých vodních útvarů je hlavním faktorem hloubka, při hloubkách 
větších než 4m se nedoporučuje odběr ručně ovládanými přístroji).

• - stav sedimentu - charakter vrstvy sedimentu je rozhodující při volbě typu 
odběrového zařízení, proto je nutný předběžný průzkum vizuálním 
posouzením, popř. s využitím potápěčské prohlídky

• - plavební podmínky - nelze provádět odběry ze zakotveného člunu na 
frekventovaných plavebních drahách, za všech okolností je nutné 
dodržovat místní platné bezpečnostní předpisy

• - nadměrná produkce vodních makrofyt - často brání práci se všemi typy 
vzorkovacího zařízení, jejich odstraňováním před odběrem dochází k 
porušení horních vrstev sedimentu



Odběry vzorků z toků
• Vzorky se odebírají v příčných profilech toku, ve směru proti proudu. Na 

každých 1000 m nad délku toku 2000 m se odebírá jeden směsný vzorek. Každý 
směsný vzorek je tvořen z minimálně tří individuálních vzorků z jednoho 
profilu. Jeden směsný vzorek má mít hmotnost cca 1 kg v sušině, což odpovídá 
asi 3-5 kg vlhkého vzorku.

• Doporučené počty směsných vzorků podle délky průzkumu vodního toku

Délka průzkumu toku (m) do 500 500-1000 1000-2000

Počty směsných vzorků 1 1-2 2-3



Odběry vzorků z nádrží
• Cílem průzkumu dna nádrže je zmapování sedimentu v nádrži z hlediska jeho 

horizontálního a vertikálního uložení. Při popisu horizontálního uložení sedimentů 
se rozlišuje litorální část dna, sedimentární část dna, která zpravidla v různě 
širokém pásu doprovází spojnici vtok - výpust, a erozní zóna, jejíž vznik je ovlivněn 
celou řadou faktorů. Jedním z nejvýznamnějších faktorů je převládající směr větru, 
který je příčinou pravidelného vymývání návětrné části břehu nádrže, při kterém se 
jemné částice dna vyplavují a zůstávají pouze těžší frakce. U intenzivně 
protékaných nádrží s krátkou dobou zdrženi náleží erozní zóně i vtoková část.Voda
neproudí v nádrži konstantní rychlostí, a proto se jednotlivé zóny usazování 
navzájem překrývají. Zpravidla větší část dna nádrže pak nenáleží ani jedné z 
uvedených zón a nazývá se přechodovou. Průzkum vertikálního uložení se provádí 
jádrovým vzorkovačem. Na odvodněném a suchém dně je možno založit kopanou 
sondu. Vzorky se neodebírají náhodně, ale v transektech probíhajících napříč 
kotlinou nádrže. Do dokladu o odběru se zakresluje směr transektu včetně 
vyznačení odběrových míst. Jeden směsný vzorek má mít hmotnost cca 1 kg 
v sušině, což odpovídá asi 2-3 kg vlhkého vzorku.



Odběry vzorků z nádrží

Plocha 

rybníka 

(nádrže)

počty 

odebraných 

vzorků

erozní část
přechodová 

část

sedimentární 

část

litorální část 

včetně starých 

deponií

do 1 ha
prosté vz. 1 1-2 1-2 1-3

směsné vz. 1

1-5 ha
prosté vz. 1-2 2-3 1-2 3-5

směsné vz. 1 1

5-50 ha
prosté vz. 2-3 3-5 3-5 3-5

směsné vz. 1-2 1

nad 50 ha
prosté vz. 4-6 5-8 4-6 4-6

směsné vz. 1 1 1 1

Doporučené počty individuálních a směsných vzorků podle plochy nádrže



Druh sedimentu a doporučený 

vzorkovač

Druh sedimentu Vzorkovač

Štěrk drapákový vzorkovač, hrubší štěrk vyžaduje těžší drapáky

Písek
lze použít drapáky i jádrové vzorkovače, písečné dno může být velmi tvrdé a obtížně

vzorkovatelé pro lehčí drapáky a manuálně obsluhované jádrové vzorkovače

Jíl jádrový vzorkovač (drapákový nedokáže snadno proniknout do jílu)

Rašelina speciální vzorkovač na rašelinu, někdy možno použít ruční jádrový vzorkovač

Doručování vzorku Vzorek musí být doručen do zkušební laboratoře, která je uvedena v plánu vzorkování



Dokumentace
• Každý odběr musí být podrobně zdokumentován. Součástí dokumentace je:
Doklad plánu vzorkování/Odběrový záznam - průvodka vzorku
• Laboratoř musí doložit plán vzorkování a současně odběrový záznam/průvodka vzorku

Protokol o vzorkování
• Po ukončení vzorkování musí vzorkař vyplnit protokol o vzorkování, který bude obsahovat následující 

informace:
• a) kopii/odkaz na kopii původního plánu vzorkování;
• b) všechny postupy a pozorování z odběru vzorků;
• c) všechny odchylky od původního plánu vzorkování;
• d) jednoznačné číslo vzorku (např. vyjadřující místo odběru, druh odpadu a datum);
• e) datum a čas odběru vzorku;
• f) místo a bod odběru vzorků;
• g) přítomné osoby (jsou-li přítomni svědci, uvést jejich jména a adresy);
• h) obtížnost přístupu (překážky), včetně informací o místech a částech odpadů, které byly nebo nebyly 

vzorkovány;
• i) stav vzorku:
• - barva;
• - konzistence, homogenita, zrnitost (jednotná nebo odlišná);
• - pozorování během odběru vzorku (např. vývin plynů, reakce, vývin tepla, zápach); 
• j) podrobnosti o měřeních na místě (např. pH, konduktivita, teplota);
• k) velikost odebraného vzorku (odhad objemu a hmotnosti);
• l) způsob přípravy podvzorku (které vzorky jsou smíchány, v jakých objemech, čas a datum (pokud byly 

připraveny));
• m) jméno vzorkaře;
• n) místo, datum a podpis.



Dokumentace

• Dokumentace místa odběru
• Dokumentace přesného rozmístění míst odběru vzorku se provádí:
• • zaznamenáním v mapě, nákresu, plánu, technologické, resp. 

stavební dokumentaci, pracovním deníku apod.,
• • označení pomocí trvalých značek (označení barvou, kolíky s čísly 

apod.)
• • záznamu výsledků na místě prováděných stanovení
• • fotodokumentací místa odběru.
• Značení vzorků
• Vzorky se označují přímo na vzorkovnici lihovým fixem 

nezaměnitelným označením, samolepícími štítky, nebo papírovými 
štítky na provázku.  Vzorkovnice by měly být označeny před 
provedením odběru, podle pokynu uvedených v plánu vzorkování, 
případně okamžitě po odběru vzorku.



Kvalita

Interní zajištění kvality
Je zohledněna norma ČSN ISO 5667-14, a to v oblastech: 
posouzení celkového přístupu vzorkování s přihlédnutím 
k jeho vhodnosti (návrhy plánu vzorkování), 
• volba postupu, 
• odběrových míst, 
• počet a druh vzorkovacích míst
• výcvik vzorkařů
• přeprava vzorků
• systém udržování a pořizování záznamů při odběru
• určení možných zdrojů nejistot a jejich vlivu
• poskytnutí důkazu o náležitém řízení chyb při vzorkování



Kvalita

Možné postupy řízení jakosti 
• odběr duplicitních vzorků k ověření shodnosti odběru vzorků.
• používání vzorků pro slepé stanovení během transportu (trip

blanky) a v terénu (field blanky)
• duplicitní analytické vzorky pro ověření homogenity vzorků
• K ověření obsahu TOL ve vzorcích může být připraven transportní 

vzorek, který je na místě odběru po dobu odběru otevřen a pak 
transportován společně s odebraným vzorkem.

• Externí zajištění kvality
• Účast v programech zkoušení způsobilosti (PT), jsou-li k dispozici.




































































































