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Úvod

Zakázkové měření/hodnocení

Zaměření zejména na správný způsob odběru reprezentativního
vzorku, vyhodnocení a nalezení vhodné alternativy možnosti
uložení sedimentu.

Odběrem a měřením vzorků sedimentu se zabýváme od roku 2011

Parametry měřené ve vlastní laboratoři i externě/dodavatelsky



Metodika

Typy 
lokalit

Rybníky 

Zemědělské 
plochy

Odkaliště

TokyMezideponie

Pískovny

Slepá 
ramena

Akreditace: Odběr vzorků dnových sedimentů a pevných materiálů – manuální odběr.



Metodika

Odkaliště

Návesní rybník

Mezideponie

Požární nádrž

Pískovna

Stoka



Metodika
Sledované parametry



Metodika
Vlastní odběr

 Průzkum lokality

 Odběr směsného vzorku

 Odběrová sonda

 Homogenizace vzorku

 Převoz



Metodika
Vlastní odběr



Metodika
Vlastní odběr

Individuální přístup k nádrži.

Příklady:

Zrnitost: může se výrazně lišit v samotné
nádrži, zjišťujeme již pouhým bidlováním.

Cd, Zn: ve dvou případech nepravděpodobně
přesáhly limitní hodnoty, přistupuje se k
detailnějšímu vzorkování cílené na konkrétní
prvek.

Hg: Vajgar v Jindřichově Hradci



Metodika
Odběrový protokol



Metodika
Zpráva

Popis lokality

Identifikační 
údaje

Foto

Metodika odběru

GPS



Metodika
Zpráva

Struktura sedimentu

Srovnávací tabulka
parametrů

Vyhodnocení 
a závěr



Metodika
Mapa odebraných míst



Výsledky

Struktura sedimentu

Jílovitý

Stratifikovaný
Písčitý

Kamenitý

Jílovito - hlinitý

Hlinitý

Hlinitý – vysoký podíl
organiky



Výsledky

Základní statistika v sedimentech z let 2011 - 2017

Základní statistika v sedimentech z let 1997 - 2002

Rizikové prvky

Dvě maximální zjištěné hodnoty pro Pb jsou mimo statistický soubor, jedná se o přímé 
znečištění z definovaného zdroje (vyloučíme-li tyto hodnoty ze souboru, je průměr Pb
32,56 mg/kg suš.). U ostatních prvků lze prohlásit, že data ze dvou porovnávaných 
období jsou podobná a minimálně řádově se shodují.



Česká republika
As Pb Zn Cu Hg Cd

sediment mg/kg suš. (průměr)

Studie ENKI, o.p.s.
(2011-2019), 230 lokalit

10,3 31,0 151,6 39,7 0,252 0,6

Gergel et al. 2002
(1997-2002), 410 lokalit

16,7 31,7 138,8 64,8 0,190 0,6

Kubík 2011
(1995-2010), 377 lokalit

11,8 57,9 153,8 28,9 0,136 17,4

Výsledky

Rizikové prvky

Aktualizováno!!!
Statistika toxických kovů v sedimentech z let 2011 - 2019



Výsledky

• V přírodě zejména ve formě sulfidů.
• Ze sedimentů do vody může přecházet zejména v anaerobních podmínkách. 
• Značná schopnost kumulace v plaveninách a říčních sedimentech.
• Nervový jed kumulativního charakteru, karcinogen, teratogen.

mg/kg suš.

4,4 %



Výsledky

• Nejrozšířenější olověnou rudou je galenit.
• Výfukové plyny, olověné potrubí, OV ze zpracování rud, výroba baterií,…
• Akumuluje se nejen v sedimentech, ale i v potravním řetězci
• Působí neurotoxicky, potenciální karcinogen

mg/kg suš.

2,2 %



Výsledky
mg/kg suš.

• Nejčastěji v podobě sulfidů.
• Úprava kovů, algicidní a fungicidní preparáty, měděné potrubí
• Vliv na organoleptické vl. vody, výrazná toxicita pro vodní org. 
• Esenciální prvek, akutní ani chronická onemocnění nejsou známa

3,72 %



Výsledky
mg/kg suš.

• Výskyt v přírodě - zinkové a olověné rudy.
• Pokovování, výroba pájek, luminifor do zářivek, fosforečná hnojiva.
• Kumuluje se v biomase, plaveninách, sedimentech, živočišných tkáních, …
• Rakovina plic, prostaty, slinivky břišní, ledvin, …

12,78 %



Výsledky

Statistický přehled sledovaných polutantů z let 2011 - 2019

Organické polutanty

Neporovnáváno s daty z let 1997 – 2002

2011 - 2019 C10-C40 BTEX PAU PCB DDT

Limit (mg/kg suš.) 300 0,4 6 0,2 0,1

Průměr (mg/kg suš.) 114 0,26 5,1 0,043 0,059

SD 175 0,84 30,5 0,089 0,026

Min (mg/kg suš.) 2 0,04 0,1 0,005 0,005

Max (mg/kg suš.) 1390 8,90 421,0 1,020 0,325

N 200 217 225 225 142



Výsledky
mg/kg suš.

• Benzen, toluen, ethylbenzen, xylen.
• Rozpouštědla, barvy, laky, léčiva, výroba plastů a výbušnin.
• Vliv na krev, narkotické účinky, poškození kůže, žaludku, očí,…
• Karcinogen, snižují samočistící schopnost toků, …



Výsledky
mg/kg suš.

• Skupina polycyklických aromatických uhlovodíků.
• Vznikají nedokonalým spalováním jakýchkoliv materiálů s obsahem uhlíku.
• Perzistentní  v ŽP
• Karcinogen, poruchy reprodukce, mutace, …



Výsledky

• Výroba ukončena 1984
• Náplň transformátorů, aditivum do nátěrových hmot, změkčovadla plastů
• Chemická a biologická stabilita – kontaminace z bodových zdrojů
• Karcinogen

mg/kg suš.



Výsledky
mg/kg suš.

• Aromatické halogen sloučeniny. Ve vyspělých zemích zakázáno.
• Insekticidní vlastnosti.
• Bioakumulace, proniká i pokožkou, vliv na hormonální systém
• Toxické účinky



Výsledky

Obsah živin

Obsah živin byl, z dosavadních lokalit, stanovován pouze v 18 případech.
Legislativa jej pouze doporučuje, referát ŽP striktně nevyžaduje.
Zmiňujeme zde tak pouze potenciál recyklace živin na zemědělskou půdu
na příkladu rybníka Horusický, který byl předmětem výzkumného
projektu TAČR.

Horusický rybník - množství látek významných pro produkci zemědělských plodin v sedimentu

Průměrná hodnota sušiny byla 24 % a průměrný obsah látek v sušině byl následující 
(g/kg sušiny): P – 1,50; N – 12,04; Ca – 8,2; Mg – 2,9; K – 4,1 a TOC – 205. 



Problémy a řešení?

• Průměrná hloubka rybničních sedimentů je kolem 40 cm.
Vztáhneme-li toto číslo na plochu rybníků, zjistíme, že „zásoba“
rybničních sedimentů v ČR je kolem 200 mil. m3.

• Výsledky napovídají, že naprostá většina rybničních sedimentů
splňuje legislativní limity pro další možné využití.

• V současné zemědělské krajině dochází k silnému odnosu látek.

• U 24% ploch je dlouhodobá průměrná ztráta půdy vodní erozí nad
10t/1ha/rok. Pouze u 26% ploch je ztráta menší než 1t/ha/rok.

• Rybníky se stávají významným článkem v krajině, který cenný
materiál zadrží. Nezadrží však zdaleka vše.

• Labem odtéká z Čech na milion tun Ca, K a Mg ročně
v rozpuštěné formě. Hydrologická ročenka z roku 2015 uvádí roční
odtok plavenin z povodí horní a střední Labe přibližně 80 000
tun.



Závěr

Je zapotřebí značného úsilí a těžké techniky, …



Závěr

…, aby 
člověk 
našel 
poklad.

Kontakt: sulcova@enki.cz


