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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AAS  atomová absorpční spektrometrie 

AR  analýza rizik 

BTEX  benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny 

ČGS   Česká geologická služba 
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Fe(II/III) dvojmocné/trojmocné železo vázané v pevné fázi 

Fe2+  dvojmocné železo rozpuštěné v podzemní vodě 

HDPE  vysokohustotní polyethylen 

OPV s.r.o. Ochrana podzemních vod s.r.o. 
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MŽP   Ministerstvo životního prostředí 
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TOC  celkový organický uhlík 

U.S. EPA Agentura ochrany životního prostředí USA (U.S. Environmental Protection 
Agency) 

s., S  severně, sever 
SEM  elektronová mikrosonda (scanning electron microscope) 

SOP  standardní operační postup 
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ÚVOD 

 Disertační práce „Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů 

přirozené atenuace ropných uhlovodíků“ byla zadána v r. 2002 na Ústavu hydrogeologie, 

inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Všechny práce byly provedeny v rámci mezinárodního výzkumného projektu CORONA. 

Cílem disertační práce byl průzkum geochemické zonality lokality kontaminované ropnými 

uhlovodíky a s tím spojených změn v pevné fázi kvartérního kolektoru se zaměřením na 

cyklus železa. Geochemické, mineralogické a izotopové aspekty procesu přirozené atenuace 

ropných uhlovodíků byly sledovány na nátokové straně kontaminačního mraku na lokalitě 

Hněvice a tato data byla shrnuta do koncepčního modelu lokality a popsané procesy a látkové 

toky kvantifikovány pomocí speciačních výpočtů a inverzního modelování. Zároveň byla 

v rámci projektu CORONA otestována metodika speciace forem železa v pevné fázi 

kvartérního kolektoru na lokalitě Hněvice. 

 

Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal CSc.  

Konzultant: RNDr. Josef Datel PhD. 

 

V rámci studia byl publikován 1 článek v odborném časopise s impaktním faktorem 

(Topinková et al., 2007, Hydrogeology Journal 15(5): 961-976), 2 recenzované články ve 

sbornících konferencí (Topinková et al., Hydrogeochémia 2004, ISBN 80-248-0584-7) 3 

abstrakty ve sbornících konferencí a 1 mezinárodní závěrečná zpráva projektu. Výsledky 

prací byly prezentovány na mezinárodních konferencích 3x formou posteru a 2x formou ústní 

prezentace. Celkový přehled a úplné znění publikací vycházejících z této disertační práce je 

součástí Přílohy č. 1.  
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ABSTRAKT 

Lokalita Hněvice leží cca 50 km SZ od Prahy, v blízkosti Roudnice nad Labem. Od r. 

1943 se tu nachází velkosklad pohonných hmot, který díky havarijním únikům skladovaných 

motorových olejů, leteckého benzínu a nafty  způsobil ve studovaném území rozsáhlou 

ekologickou zátěž. Kontaminace lokality má směsný charakter a kromě BTEX je tvořena 

směsí dalších aromatických uhlovodíků, především trimethylbenzenem a ethyltoluenem.  

Kontaminační mrak o rozloze cca 0,7 km2  je vázán na kvartérní štěrkopískový kolektor a 

koncentrace ropných uhlovodíků zde dosahuje až 9 mg/l a 8 800mg/kg. Vzhledem k povaze 

kontaminantu (LNAPL´s) se nejvýznamnější podíl znečištění nachází ve svrchní části 

kolektoru při hladině podzemní vody a cca 2 m pod ní a směrem k bázi kolektoru klesá 

koncentrace ropných uhlovodíků až k pozaďovým hodnotám. Zájmová část lokality Hněvice 

studovaná v rámci této disertační práce a mezinárodního projektu CORONA byla vzhledem 

k ostatním podobným studiím provedeným na jiných lokalitách ve světě (např. Beminji, 

Vejen, Banisveld) netypicky umístěna na nátokové straně kontaminačního mraku.   

V letech 2001 až 2003 byl na lokalitě Hněvice vybudován system multiúrovňových 

vzorkovacích objektů, ve kterých bylo uskutečněno několik etap odběrů vzorků vod a pevné 

fáze. Geochemická zonálnost kolektoru byla v pevné fázi analyzována v intervalu 25 - 50cm, 

v podzemní vodě v intervalu 15 - 50 cm. Vzorkování vod probíhalo se zaměřením na  

přítomnost elektronových akceptorů pro degradační reakce, elektronových donorů a produktů 

biodegradace a určení redoxních parametrů (pH, Eh, NEL, O2, CO2, H2S, CH4, Fe, Mn, NH4
+, 

SO4
2-, HCO3

-, NO3
-, NO2

-, TOC). Vzorky pevné fáze byly analyzovány především pro 

speciaci minerálů železa a manganu s přihlédnutím ke srážení sekundárních minerálů. 

Provedeny byly sekvenční extrakce 0,5M HCl, 6M HCl a Ti-EDTA, které byly doplněny 

RTG-difrakcí a analýzou SEM.  

Geochemická zonalita kontaminačního mraku lokality Hněvice je následující: 

   

I. Přirozené pozadí – reprezentuje neznečištěný kolektor s aerobními podmínkami 

(koncentrace O2 cca 7 mg/l) a neutrálním pH, vysokými koncentracemi vstupujících 

elektronových akceptorů, především síranů a dusičnanů, a nevýznamnými obsahy 

redukovaných složek a produktů biodegradace. V pevné fázi převažují minerály 
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trojmocného železa nad dvojmocným, v sedimentu se vyskytují minerály typu 

goethit, hematit, pyrolusit a magnetit. Sulfidy nebo karbonáty se zde ve větším 

množství nevyskytují. 

II.  Jádro kontaminačního mraku je typické přítomností methanogeneze při hladině 

podzemní vody a významným podílem redukce síranů na biodegradačních 

procesech. Částečně se zde projevuje redukce Fe(III) doprovázené zvýšeným pCO2, 

koncentrací DIC a produktů biodegradace jako CO2, H2S, CH4, Fe2+, snížením 

oxidační kapacity sedimentu, nárůstem obsahu Fe(II) v materiálu kolektoru a 

srážením sekundárních karbonátů (ankerit/kutnohorit) a sulfidů (pyrit). 

III.  Reaktivní okraj mraku je zóna s předpokládanou nejvyšší mírou biodegradace a 

příkrými koncentračními gradienty u obsahů elektronových akceptorů. Převažují zde 

podmínky denitrifikace a redukce manganu (IV) a Fe(III). V pevné fázi se procesy 

přirozené atenuace projevují srážením amorfních (hydr)oxidů Fe(III) v pevné fázi.  

IV.  Zóna reoxidace leží v prostoru ustupujícího čela kontaminačního mraku, kde se 

redukční podmínky díky nátoku oxidované vody mění na aerobní a sekundární 

minerály Fe(II) se oxidují na Fe(III) za vzniku  ferrihydritu, goethitu, manganitu, 

kornelitu and psilomelanu.  

 

Geochemická zonalita studovaného kvartérního kolektoru vykazuje přítomnost  plné 

sekvence redoxních geochemických zón, pozorovaných v ostatních case studies provedených 

na lokalitách s podobným typem znečištění. Procesy biodegradace ve studovaném kolektoru 

probíhají v tenkých vertikálních zónách, jež se místy navzájem překrývají v důsledku 

nehomogenit v materiálu kolektoru. Celkový biodegradační potenciál kvartérního kolektoru 

byl pro směsné znečištění v jádře kontaminačního mraku stanoven na 1,063 mmol/l s tím, že 

největší objem ropných uhlovodíků je biodgradováno redukcí síranů, s menším zastoupením 

procesů methanogeneze a denitrifikace. Na reaktivním okraji kontaminačního mraku naopak 

vzhledem k vysokému obsahu dusičnanů v přitékající podzemní vodě dominují procesy 

denitrifikace tvořící až 75% všech probíhajících reakcí. Množství elektronových akceptorů 

přítomných v kvartérním kolektoru je schopno pokrýt biodegradaci všech přítomných 

ropných uhlovodíků procesem denitrifikace, redukce železa a síranů může odbourat 5 – 2000 

x vyšší míru znečištění než je v současné době v kontaminačním mraku přítomna. 
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Studium frakcionace stabilních izotopů δ13C v DIC prokázaly průběh methanogeneze, 

při které jsou hodnoty δ13C-DIC přirozeného pozadí lokality (-12,7‰) zvýšeny 

v kontaminačním mraku díky nabohacení vznikajícího CO2 lehčím izotopem. Korelace  

redukce síranů společně se změnami hodnoty δ34S typické pro průběh redukce síranů byly 

patrné v jádře kontaminačního mraku a reaktivní zóně, kde došlo ke snížení δ34S 

z pozaďových 35,8‰ na 31‰. Naopak změny v hodnotách δ18O nevykazovaly nebohacení 

v reziduálním síranu, což lze vysvětlit heterogenitami v materiálu studovaného kolektoru a 

z toho vyplývajících změn v rychlosti proudění podzemní vody a možnostech sorpce.     

Z dlouhodobého hlediska je na lokalitě Hněvice důležitý proces redukce železa a s tím 

související změny minerálních fází a cyklus železa v kvartérním kolektoru. Během procesů 

biodegradace ropných uhlovodíků se v jádře kontaminačního mraku vytvářejí minerály 

dvojmocného železa a manganu, v případě lokality Hněvice se jedná především karbonáty 

(ankerit/kutnohorit) a v malé míře sulfidy (pyrit). Tyto nárůsty znemožňují přístupnost 

trojmocného železa z primárních minerálů k biodegradaci a tím umožňují průběh 

methanogeneze a redukce síranů i za přítomnosti vysokéhoobsahu Fe(III) v pevné fázi. Při 

reoxidaci nově vzniklých precipitátů díky posunu čela kontaminačního mraku dochází ke 

spotřebě elektronových akceptorů v podzemní vodě na úkor biodegradace ropných 

uhlovodíků a snížení biodegradační kapacity systému. Nově vzniklé sekundární minerály 

vzhledem k dlouhodobému průběhu procesů přirozené atenuace na lokalitě Hněvice mění 

postupem času krystalickou strukturu za vzniku stabilnějších forem oxidů železa, především 

magnetitu, a stávají se tak nedostupné pro biodegradaci.   

 

 

Klí čová slova: Přirozená atenuace, Kontaminační hydrogeologie, Biodegradace, Cyklus 

železa, Stabilní izotopy  
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ABSTRACT 

Hněvice test site is situated 50 km to the northwest of Prague in the Czech Republic, 

near Roudnice nad Labem. A large fuel storage area located there has been used since 1943 

and caused contamination in a Quarternary aquifer. Spectrum of contaminants is wide with 

majority of BTEX, ethyltoluene and trimethylbenzene. Contaminant plume area is today 

about 0,7 km2 and concentration of petroleum hydrocarbons in gravel and gravel sands of 

studied aquifer is about 9 mg/l in groundwater and 8 800 mg/kg in soil. Main amount of 

petroleum hydrocarbons is prezent in upper part of the aquifer close to the groundwater level 

and approx. 2 m below. 

During 2001 – 2003 were conducted groundwater investigation and soil sampling in 5  

multilevel sampler wells. Geochemical zonality of studied aquifer was determined in 25 – 50 

cm intervals in groundwater and 15 – 50 cm interval in soil. Monitoring events were 

conducted with emphasis on redox parameters, electron acceptors and degradation by-

products (pH, Eh, TPH, O2, CO2, H2S, CH4, Fe, Mn, NH4
+, SO4

2-, HCO3
-, NO3

-, NO2
-, TOC). 

Solid-phase study was focused on iron and manganese speciation and determination of  

secondary minerals using sequentional extraction methods 0,5M HCl, 6M HCl, Ti-EDTA) 

accompanied by XRD and SEM analysis. 

Based on the study of groundwater and solid-phase geochemistry, following four 

different geochemical zones were described in conceptual model of the test site:  

I. Background consists of an aerobic aquifer with neutrl pH and 

concentration of dissolved oxygen about 7 mg/l and high amounts of 

electron acceptors (sulphates, nitrates) entering the studied area. Typical 

is also absence of reduced species in significant concentrations. In solid 

phase Fe(III) predominate and primary minerals like goethite, hematite, 

pyrolusite and magnetite occur. No sulphides nor carbonates were 

detected.   

II.  Plume core is typical with presence of methanogenic conditions close to 

the groundwater level and significant participation of sulphate reduction 

at natural attenuation processes. Sulphate and iron-reducing conditions 

accompanied by high pCO2, DIC, H2S and Fe2+ values were identified. 
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In solid phase value of OXC decreased rapidly with consequent 

increase of Fe(II) amount in aquifer material caused by precipitation of 

carbonates (ankerite/kutnahorite) and partly sulphides (pyrite).  

III.  Plume fringe situated at the border of the contaminant plume with high 

biodegradation rates and Fe(III) and nitrate reducing conditions 

accompanied in solid phase by precipitation of amorphous and poorly 

crystalline iron (hydr)oxides.   

IV.  Reoxidation zone situated in former plume core where anaerobic 

conditions were changed to aerobic. Secondary precipitates are oxidized 

here to phases like ferrihydrite, goethite, manganite, cornelite and 

psilomelane.  

Stable isotopes δ13C of DIC showed presence of mtehanogenesis processes that cause 

increase of background values (-12,7‰) in the plume core due to CO2 enrichment by fighter 

isotope. Typical relationship between sulphates reduction and δ34S values changes were 

observed in plume core and reactive zone and decrease of δ34S values 35,8‰ in background 

to 31‰ in plume core. On the other hand values of δ18O did not show any significant changes 

in residua sulphate which could be caused by groundwater flow velocity changes in 

heterogenous aquifer.      

Biodegradation of petroleum hydrocarbons in the plume core cause precipitation of 

Fe(II) and Mn(II) minerals, mainly carbonates (ankerite/kutnahotite) and partly sulphides 

(pyrite) and cause coating of  primary iron (hyrd)oxide grains making them less available to 

natural attenuation processes. This fact make possible to existing methanogenic conditions 

and sulphate reduction in presence of large amount of Fe(III) in solid phase. During 

reoxidation of secondary precipitates in the former plume core by newly leaking electron 

acceptors biodegradation capacity of aquifer decreases. Secondary iron oxides, mainly 

magnetite, are less bioavailable to petroleum hydrocarbons degradation and limits natural 

attenuation processes in affected part of the aquifer.           

 

Keywords: Natural attenuation, Contaminant hydrogeology, Biodegradation, Iron cycle, 

Stable isotopes  
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1. PŘIROZENÁ ATENUACE ROPNÝCH UHLOVODÍKŮ – REŠERŠNÍ ČÁST 

         V České republice existuje významná skupina lokalit postižených starou ekologickou 

zátěží způsobenou přítomností armádních skladů pohonných hmot. V rámci procesů  

přirozené atenuace byla v těchto místech pozorována redukce koncentrace kontaminantu 

migrujícího ze zdroje znečištění a následkem toho se objevila poptávka po kvalifikovaném 

odhadu průběhu těchto procesů v rámci sanačních opatření a vypracování analýzy rizik.                     

Horninové prostředí a podzemní voda kolektoru obsahují směs kmenů bakterií schopných 

degradovat ropné uhlovodíky, které využívají jako zdroj uhlíku při reakcích zajišťujících své 

životní funkce. V těchto reakcích jsou redoxní podmínky v přírodním prostředí hlavním 

faktorem určujícím potenciál a míru degradace organické kontaminace, takže jejich 

charakterizace a vyhodnocení jsou klíčovými body pro interpretaci přirozených pochodů a 

následné zvolení vhodné sanační technologie nebo vypracování analýzy rizik pro dané území. 

Tento efekt kombinující sanační zásah s přirozeně se vyskytujícími procesy redukujícícmi 

znečištění je nazýván monitorovanou přirozenou atenuací. Procesy přirozené atenuace tvoří 

degradace, sorpce, ředění, těkání, srážení a iontová výměna  (Christensen et al. 2001), ale jen 

proces mikrobiální degradace v aboslutní hodnotě snižuje obsah kontaminantu v přírodním 

prostředí.  

 

Obrázek č. 1: Preferenční dotační cesty kontaminantu do životního prostředí 
(www.shef.ac.uk/corona) 
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          Přirozená atenuace ropných uhlovodíků (natural attenuation/NA, intrinsic/passive 

remediation, natural restoration) může tedy být definována jako soubor procesů, které 

probíhají samovolně v rámci asimilační kapacity horninového prostředí a díky jejichž 

působení dochází k přirozenému umenšení kontaminace v horninovém prostředí a podzemní 

vodě (Wiedemeier et al., 1999; Christensen et al., 2000). Dle MP MŽP 2001 je definována 

jako spolupůsobení procesů biodegradace, disperze, rozpouštění, sorpce, odtěkání nebo 

chemické a biologické stabilizace znečištění, které za vhodných podmínek a bez lidského 

zásahu snižují hmotnost, mobilitu, toxicitu, objem nebo koncentraci jednotlivých složek 

znečištění v horninovém prostředí a podzemní vodě. Tato definice vychází z definic 

zavedených UK Environment Agency a US EPA: 

"Monitoring of groundwater to confirm whether NA processes are acting at a sufficient rate to 

ensure that the wider environment is unaffected and that remedial objectives will be achieved 

within a reasonable timescale; this will typically be less than one generation or 30 years".  

UK Environment Agency, 2000 

"Monitored natural attenuation refers to the reliance on natural attenuation to achieve site 

specific remedial objectives within a time frame that is reasonable compared to more active 

methods". US EPA, 1997 

Principem atenuačních procesů (intrinsic/passive remediation) jsou biodegradační 

reakce při vstupu oxidované vody nesoucí elektronové akceptory (např. O2, SO4
2-, NO3

-) do 

kontaminované části kolektoru, kde je přítomné bakteriální kmeny využívají v redoxních 

reakcích při degradaci ropných uhlovodíků. Výsledkem přirozené atenuace je snižování 

koncentrace kontaminantu v horninovém prostředí a ta probíhá následujícími způsoby 

(Wiedemeier et al., 1999): 

- transformací kontaminantu na méně toxické formy pomocí rozkladných procesů 

(biodegradace, hydrolýza) 

- snížení potenciální úrovně expozice snížením koncentrace kontaminace v systému 

(ředění, disperze, těkání) 

- snížení mobility a biologické dostupnosti znečištění (sorpce) 

Fáze vývoje každého kontaminačního mraku jsou následující (Wiedemeier et al., 1999): 
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- rozšiřování 

- stabilizace (vliv NA) 

- zmenšování (vliv NA) 

- zánik 

Kontaminační mraky s probíhajícími procesy přirozené atenuace mají tedy několik 

forem v závislosti na trendech v prostorovém rozložení koncentrací v čase (Wiedemeier et al., 

1999) a lze je rozdělit na expandující (expanded), stabilní (stable), zmenšující se (shrinking) 

nebo vyčerpané (exhausted).  

 

1.1 Procesy přirozené atenuace ropných uhlovodíků 

Kontaminace ropnými uhlovodíky je na většině lokalit tvořena směsí aromatických  

uhlovodíků, ale z hlediska procesů přirozené atenuace jsou nejdůležitějšími složkami BTEX. 

Jsou vysoce rozpustné, mobilní a rozkládají se na konečné netoxické oxidační produkty (CO2 

a H2O). V původním ohnisku znečištění většinou přetrvají těžší uhlovodíky s nižší 

rozpustností a těkavostí. Procesy přirozené atenuace tedy působí ve dvou směrech a to jednak 

snižováním celkového (absolutního) množství kontaminantu v systému a jednak snižováním 

koncentrace znečištění bez snížení jeho celkového množství. Všechny tyto procesy jsou 

spojeny a vzájemně se ovlivňují, i když podle specifických podmínek každé lokality je míra 

jejich průběhu různá. Spousta kontaminačních mraků vykázala jak v laboratorních 

podmínkách, tak v terénu, schopnost se smršťovat, pokud je do nich dodáváno dostatečné 

množství elektronových akceptorů. Tvorba koncepčních modelů lokalit a numerických 

modelů pro předpověď a kvantifikaci procesů degradace ropných látek je založena na na bázi 

předpovědi oxidačně-redukčních procesů; tato domněnka nemusí v praxi vždy platit, protože 

značná část spotřeby elektronových akceptorů  může být změněna v reoxidaci redukovaných 

látek přírodního nebo antropogenního původu. Dílčí přírodní procesy, které vedou ke snížení 

obsahu kontaminantu v horninovém prostředí a podzemní vody lze rozdělit na abiotické a 

biotické.  
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1.1.1 Abiotické procesy přirozené atenuace ropných uhlovodíků  

Abiotické procesy přirozené atenuace ropných uhlovodíků zahrnují fyzikální procesy  

advekce, disperze, sorpce, odtěkání a ředění. Tyto procesy nemohou snižovat celkové 

množství kontaminantu v prostředí, jejich vlivem dochází jen ke snížení jeho koncentrace 

nebo přechodu mezi jednotlivými fázemi. Procesy advekce charakterizují přímý postup 

kontaminované zóny, přičemž čelo kontaminačního mraku je rozptylováno disperzí a difuzí a 

zpomalováno sorpcí a biodegradací (Wiedemeier et al., 1999).  

Advekce je transport kontaminantu v důsledku proudění podzemní vody. Z hlediska 

migrace znečištění v saturované zóně se jedná o hlavní mechanismus pohybu kontaminantu 

v horninovém prostředí a nejvýznamnaější proces přirozené atenuace. Míra advekce závisí na 

charakteristice akviferu, tj. na hydraulické vodivosti, efektivní porozitě a hydraulickém 

gradientu, naopak je nezávislá na vlastnostech kontaminantu. Advekce v akviferu je řízena 

následujícím vztahem (Wiedemeier et al., 1999): 

dL

dH

n

K
v

e
x −=  

kde vx je rychlost proudění, K je koeficient propustnosti, dH/dL je hydraulický 

gradient a ne je efektivní porozita. Nejvýraznějším parametrem určujícím schopnost kolektoru 

propouštět vodu je hydraulická vodivost, která v prostředí nezpevněných písčitých a 

štěrkopískových sedimentů roste spolu s rostoucí velikostí a uspořádaností zrn. Změny 

v distribuci hydraulické konduktivity v saturované zóně přímo ovlivňují osud a transport 

kontaminantu preferenčními cestami migrace. Hodnoty hydraulické konduktivity v prostředí 

písků a štěrkopísků se pohybují v rozmezí 8.10-2 – 3.103 m/den (Domenico and Schwartz, 

1990). Skutečná (efektivní) rychlost proudění podzemní vody je používána pro odhad doby, 

za jakou se kontaminační mrak může dostat do určité vzdálenosti: 

xv

x
t =  

kde t je čas, vx je rychlost proudění a x je vzdálenost, kterou urazí čelo 

kontaminačního mraku.  

Disperze je kombinace dvou procesů, molekulární difuze a mechanické disperze, které 

způsobují rozptyl čela kontaminačního mraku a snižování koncentrace kontaminantu na jeho 
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okraji mísením s nekontaminovanou podzemní vodou. Molekulární difuze je transportní 

proces, který směřuje k vyrovnání koncentrace v roztoku a tedy způsobuje šíření kontaminace 

i v případě nulové advekce. Tento látkový tok je vyjádřen difuzním koeficientem a jeho 

určení se řídí Fickovými zákony (Wiedemeier et al., 1999): 

dx

dC
DF −=  

kde F je hmotnostní tok roztoku na jednotkové ploše v čase, D je koeficient difuze, C 

je koncentrace roztoku a dC/dx je koncentrační gradient. Platí, že difuzní složka transportu 

kontaminace se může uplatnit jen v případě nízkých rychlostí proudění podzemní vody nebo 

v oblastech s relativně nižší propustností. Proto je ve většině studií zanedbávána. Mechanická 

disperze je dominantním mechanismem způsobujícím hydrodynamickou disperzi při běžných 

rychlostech proudění podzemní vody. Podstatou mechanické disperze je mísení vznikající 

v důsledku lokálních rozdílů v rychlosti a směru proudění podzemní vody, které jsou 

způsobeny heterogenitami v porézním prostředí kolektoru. V mikroskopickém měřítku jsou 

příčinou mechanické disperze rychlosti proudění mezi jednotlivými póry různé velikosti, 

délka pohybu částice po nepřímé dráze (tortuosita) a různá míra tření mezi jednotlivými póry. 

Mechanická disperze je dána vztahem (Wiedemeier et al., 1999): 

mechanická disperze = αxvx 

kde αx je disperzivita a vx je průměrná rychlost proudění podzemní vody. Disperzivita 

je parametr charakteristický pro porézní média, kterými proudí kontaminant. Vliv disperzních 

procesů lze v rámci trojrozměrného transportu vyjádřit hodnotami podélné, příčné 

horizontální a příčné vertikální disperzivity. Hodnoty disperzivity pro sledované území lze 

empiricky stanovit pomocí stopovacích zkoušek nebo využitím transportního modelování 

rozpuštěného kontaminantu a pomocí advekčně-disperzní rovnice: 

x

C
v

x

C
D

t

C
xx ∂

∂−
∂
∂=

∂
∂

2

2

 

kde C je koncentrace kontaminantu, t je čas, Dx je hydrodynamická disperze, x je 

délka reakční cesty a vx je průměrná rychlost proudění podzemní vody.   

Sorpce je proces, při kterém dochází k odstranění rozpuštěného kontaminantu 

z podzemní vody jeho přilnutím k částicím matrice kolektoru. Sorpce rozpuštěného 
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kontaminantu vede k jeho zdržení (retardaci) v kolektoru v poměru k průměrné rychlosti 

proudění podzemní vody a tím ke snížení jeho koncentrace v podzemní vodě. Procesy sorpce 

také mají relativní vliv na odtěkání a biodegradaci ropných látek. Hlavními mechanismy 

sorpce ropných uhlovodíků jsou především hydrofobní sorpce a dále van der Waalsovy 

interakce, vodíkové vazby, vazby dipól-dipól, chemisorpce nebo výměny ligandů. Tyto 

mechanismy v rámci sorpčních procesů zapřičiňují několik různých dějů, např. vazby na 

minerálním povrchu  zejména anorganických a polárních organických látek, rozdělování do 

přírodní organické hmoty a rozdělování do prostorů se stagnující vodou. Sorpční procesy se  

ve větší míře uplatňují v prostředí obsahujícím zvýšený podíl huminových látek, jílových 

minerálů a amorfních (hydr)oxidů železa a manganu. Sorpce je reverzibilní děj – pokud se 

změní koncentrace v roztoku, relativní objem nasorbovaného/desorbovaného kontaminantu se 

změní. Příkladem je uvolnění kontaminantu do podzemní vody a následné sekundární 

navýšení jeho koncentrace v důsledku prvotního snížení jeho obsahu díky biodegradaci a 

posunu kontaminačního mraku.   

Vztah mezi koncentrací kontaminantu v roztoku a jeho koncentrací vázanou na 

horninové prostředí určuje sorpční izoterma, která se stanovuje na základě třepacích zkoušek. 

Langmuirova izoterma popisuje sorpci v prostředí, kde sorbované koncentrace roste lineárně 

s rostoucí koncentrací organické látky v roztoku při nízkých koncentracích a při vysokých 

koncentracích je konstantní. Je určena vztahem (Devinney et al., 1990, in Wiedemeier et al., 

1999): 

l

l
a KC

bKC
C

+
=

1
 

kde Ca je koncentrace sorbovaného kontaminantu, K je rovnovážná konstanta pro 

sorpční reakci, Cl je koncentrace rozpuštěného kontaminantu a b je počet sorpčních míst coby 

maximální možný objem nasorbovaného kontaminantu. Freundlichova izoterma je modifikací 

Langmuirovy pro případ, kdy je počet sorpčních míst velký až nekonečný vzhledem k počtu 

molekul kontaminantu. Používá se v případě zředěných roztoků dále od zdroje znečištění a 

matematicky je vyjádřitelná následovně (Devinney et al., 1990, in Wiedemeier et al., 1999): 

n
lda CKC /1=  
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kde Ca je koncentrace sorbovaného kontaminantu, Kd je distribuční koeficient, Cl je 

koncentrace rozpuštěného kontaminantu a n experimentálně zjištěný specifikační koeficient. 

Lineární sorpční izoterma je používána pro prostředí, ve kterých je koncentrace rozpuštěného 

kontaminantu menší než je polovina jejich rozpustnosti, např. BTEX uvolňované do 

podzemní vody ze směsí pohonných hmot, a je určena vztahem (Jury et al., 1991 in 

Wiedemeier et al., 1999):  

lda CKC =  

kde Ca je koncentrace sorbovaného kontaminantu, Kd je distribuční koeficient a Cl je 

koncentrace rozpuštěného kontaminantu. V důsledku sorpce dochází ke zpomalení transportu 

kontaminantu oproti rychlosti proudění podzemní vody, jehož míru vyjadřuje koeficient 

retardace R (Wiedemeier et al., 1999): 

n

K
R dbρ

+= 1  

kde R je koeficient retardace, ρb je hustota materiálu kolektoru, n je porozita a Kd je 

distribuční koeficient. Distribuční koeficient charakterizuje tendenci organické látky k sorpci 

na materiál kolektoru. Čím je jeho hodnota vyšší, tím vyšší je potenciál sorpce organické 

látky na materiál kolektoru. Přitom platí, že distribuční koeficient je třeba normalizovat 

vzhledem k obsahu TOC v materiálu akviferu 

Odtěkání je nedestruktivní proces vymizení ropného uhlovodíku z podzemní vody 

vlivem přestupu rozpuštěného znečištění z fáze kapalné do fáze plynné. Proces odtěkání se 

odehrává v nesaturované zóně nebo na rozhraní nesaturované a saturované zóny a jeho míra je 

určena koncentrací znečištění, změnou koncentrace znečištění s hloubkou, Henryho 

konstantou a difuzním koeficientem složek znečištění, koeficienty přestupu pro kontaminant 

ve vodě a plynu, mírou sorpce a teplotou vody v systému (Larson and Weber, 1994 in 

Wiedemeier et al., 1999). Proces odtěkání není vzhledem k výše uvedeným tak významný a to 

v důsledku malého obsahu povrchu, který je v kolektoru vystaven plynům. Bylo dokázáno, že 

díky odtěkání bylo ze systému odstraněno méně než 5% BTEX (Chiang et al., 1989 in 

Wiedmeier et al., 1999).  

Ředění je způsobeno infiltrací povrchové vody do systému podzemních vod. 

V důsledku infiltrace vod s jinými hydrochemickými vlastnostmi, např. vyšším obsahem 
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elektronových akceptorů, může dojít ke změně geochemických podmínek v kolektoru, např. 

k posunu redukčních podmínek k oxidačním a zvýšené míře biodegradace nebo ke zpětné 

oxidaci Fe(II)  na Fe(III).  Nejčastěji díky nízké vertikální disperzivitě vytvoří dotace 

povrchové vody stratifikovanou vrstvu vody v horní části kolektoru a nedochází tedy 

k přímému míšení. Míšení díky infiltraci vody lze popsat následujícim vztahem Wiedemeier 

et al., 1999): 

( ) 












−=

20 exp
Dh

L
VT

RL
CC  

kde CL je koncentrace ve vzdálenosti L od zdroje ředění, C0 je koncentrace 

kontaminantu na začátku, R je zdroj míšení s podzemní vodou (m/den), W je šířka a L je 

délka oblasti, kde dochází k míšení s podzemní vodou, VD je Darcyho rychlost proudění 

podzemní vody a Th je tloušťka kolektoru, ve kterém dochází k úplnému míšení s podzemní 

vodou. 

 

1.1.2 Biotické procesy přirozené atenuace ropných uhlovodíků 

Biologické reakce jsou příčinou snižování absolutního množství kontaminantu 

v prostředí a probíhají díky působení široké škály mikroorganismů přecházející od 

jednoduchých prokaryot až po eukaryotní řasy a protozoa, aerobně nebo anaerobně. 

Biodegradační reakce bývají ve většině míst dominantním procesem kontrolujícím osud 

organického znečištění (Wiedemeier et al., 1999). Biodegradace organických látek vede 

k přímému snížení jejich koncentrace v horninovém prostředí a tím ke zpomalení postupu čela 

kontaminačního mraku vzhledem k průměrné rychlosti proudění podzemní vody v dané 

lokalitě.  

Biodegradace je biologická konverze jedné chemické látky v jinou/jiné, při které 

mikroorganismy využívají kontaminant jako zdroj uhlíku k zajištění svých životních funkcí. 

Konsorciem mikrobiálních kmenů, z nichž každý je specializován na jinou oxidačně-redukční 

reakci, jsou organické kontaminanty coby elektronové donory zapojovány do reakcí s  

minerálními živinami jako elektronovými akceptory za vzniku metabolitů a produktů 
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biodegradace organické a anorganické povahy a to až do úplné mineralizace na CO2, CH4 a 

H2O.  

 

 

Obrázek č. 2: Bakteriální kmeny redukující ropné uhlovodíky (www.shef.ac.uk/corona)  

 

Biodegradace ropných uhlovodíků závisí nejvíce na jejich přístupnosti k bioremediaci, 

tj. na jejich chemické fázi, a současně na přítomnosti elektronových akceptorů (rozpuštěného 

kyslíku, dusičnanů atd.) v podzemní vodě. Obecně se má za to, že biodegradaci podléhají 

pouze ropné uhlovodíky rozpuštěné v podzemní vodě a sorbované na pevné fázi. Ropné 

uhlovodíky přítomné ve formě volné fáze na hladině podzemní vody (LNAPL´s) jsou 

považovány za nebiodegradovatelné v důsledku jejich toxicity a nepřítomnosti elektronových 

akceptorů ve fázi (Wiedemeier et al., 1999). Základními reakcemi biodegradace ropných 

uhlovodíků  jsou dle McCarthyho, 1996 (in Christensen et al., 2000) následující procesy: 

- využití organické látky jako primárního substrátu (aerobní a anaerobní biodegradace 

za využití transferu elektronů mezi donory a akceptory jako nejčastější mechanismus 

mineralizace ropných uhlovodíků) 



                
                Ústav HGIGUG Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy                                      Barbora Topinková 
   

 

Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků                                20 

   

 

- fermentace (degradace ropných uhlovodíků bez využití externích elektronových 

akceptorů – methanogeneze) 

Využití dalších možných biodegradačních postupů, např. kometabolismu, je v případě 

ropných uhlovodíků minimální. Základní procesy biodegradace ropných uhlovodíků jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

Typ reakce Název procesu Základní respirační reakce Monitorované parametry 

Aerobní  Aerobní respirace O2 - H2O snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku 

Anaerobní Denitrifikace NO3 
-- N2 snížení koncentrace dusičnanů 

Anaerobní Fermentace - redukce manganu Mn 4+ - Mn 2+ zvýšení ionru manganu Mn2+ 

Anaerobní Fermentace - redukce železa Fe3+ - Fe2+ zvýšení koncentrace rozuštěného iontu Fe2+ 

Anaerobní Fermentace - redukce síranů (SO4)2- na S2- snížení koncentrace síranů 

Anaerobní Methanogeneze CO2 a H2 na CH4 zvýšení koncentrace methanu 

Tabulka 1: Přehled biodegradačních procesů v rámci NA (Wiedemeier, 1999) 

 

Biologická oxidace ropných uhlovodíků probíhá v aerobních nebo anaerobních 

podmínkách a to v sérii oxidačně-redukčních reakcí, které se objevují postupně ve 

specifickém pořadí v závislosti na termodynamické výhodnosti každé reakce. Elektronové 

donory jsou při reakci oxidovány, elektronové akceptory redukovány a vzniká určité množství 

využitelné energie, jejíž maximální množství pro danou reakci při stálé teplotě a tlaku lze 

kvantifikovat pomocí Gibbsovy volné energie reakce (∆G). Více energie vzniká při reakcích, 

kde je organický kontaminant degradován aerobně (∆G = -765 kcal), na rozdíl od anearobních 

reakcí, např. redukce síranů (∆G = - 177 kcal/mol). Elektronové akceptory jsou preferenčně 

využívány v pořadí termodynamické výhodnosti a to v posloupnosti O2 → NO3
- → Fe (III) → 

Mn (IV) → SO4
2- → CO2 (Wiedmeier et al., 1999). Výsledek této zonálnosti biodegradačních 

reakcí a distribuce elektronových akceptorů graduje od redukce oxidu uhličitého 

(methanogenní podmínky) v jádru kontaminačního mraku, přes oblasti využití síranů, 

manganu, železa a dusičnanů v kontaminačním mraku až do aerobních podmínek na vnějším 

okraji kontaminačního mraku. Aerobní reakce jsou rychlejší než anaerobní reakce díky 

vyššímu energetickému výnosu. Rychlejší reakce proto probíhají na okraji kontaminačního 

mraku, zatímco ty pomalejší v jeho jádře. Typickými produkty biodegradačních reakcí jsou 

CO2(g), H2O, N2(g), Fe2+, H2S a CH4(g). Biodegradace probíhá podle schématu: 
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mikroorganismy + elektronové donory + elektronové akceptory + nutrienty  

→  

metabolické produkty + energie + mikroorganismy 

přičemž efektivita biodegradace závisí víc na přístupnosti elektronových akceptorů než 

na přístupnosti nutrientů (N, P). 

 

1.1.2.1 Aerobní biodegradace 

Aerobní biodegradace ropných uhlovodíků je díky vysokému energetickému zisku 

z redoxního páru O2-H2O nejrychlejší cesta degradace ropných uhlovodíků. Předpokladem 

jejího průběhu je přítomnost rozpuštěného kyslíku o koncentraci min. 1 mg/l, koncentrace H2 

< 0,1 M, přítomnost degradovatelného organického uhlíku, nutrientů a vhodných kmenů 

bakterií a oxidační podmínky v kolektoru. Mineralizace směsi ropných uhlovodíků na CO2 a 

H2O za aerobních podmínek zahrnuje využití kyslíku jako kosubstrátu enzymů oxygenáz 

během iniciační fáze metabolismu a později jako elektronového akceptoru pro produkci 

energie. Biodegradace BTEX aerobní respirací probíhá podle následovně: 

(B) C6H6 + 7,5 O2 → 6 CO2 + 3 H2O 

(T) C6H5CH3 + 9 O2 → 7 CO2 + 4 H2O 

(E) C6H5C2H5 + 10,5 O2 → 8 CO2 + 5 H2O 

(X) C6H4(CH3)2 + 10,5 O2 → 8 CO2 + 5 H2O 

Ze stechiometrie reakce vychází, že utilizační faktor pro aerobní respiraci BTEX, tj. spotřeba 

kyslíku na oxidaci 1 g BTEX, je 3,14. Protože je ale rozpustnost kyslíku ve vodě poměrně 

malá a jeho přítok v přírodním prostředí limitován, dochází při přirozené atenuaci ropných 

uhlovodíků k rychlé spotřebě rozpuštěného kyslíku a tedy k relativně rychlému přechodu 

systému do anaerobní oblasti. Aerobně biodegradují téměř všechny ropné uhlovodíky, 

nejúčinnější jsou tyto procesy u lehkých a středně těžkých látek, protože těžké molekuly 

uhlovodíků s vysokým počtem uhlíkových atomů se ve větší míře sorbují na materiál 

kolektoru. 
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Obrázek č. 3: Reakční cesta v rámci aerobní biodegradace (www.shef.ac.uk/corona) 

 

1.1.2.2 Anaerobní biodegradace 

Anaerobní biodegradace ropných uhlovodíků je objemově výraznější proces 

odstraňující ropné znečištění z podzemní vody, i když vzhledem k degradaci aerobní je 

pomalejší v prostředích, kde dochází k vydatnému přínosu všech elektronových akceptorů do 

systému. K procesům anaerobní biodegradace dochází v nepřítomnosti O2 za současného 

výskytu zdrojů uhlíku a nutrientů a časové a prostorové variabilitě výskytu elektronových 

akceptorů v kolektoru. Anaerobní biodegradace probíhá respiračními cestami, tj. redukcí 

dusičnanů, Mn (IV), Fe(III), a síranů, které jsou v případě methanogeneze kombinovány 

s fermentací.  

Denitrifikace (redukce dusičnanů) probíhá v systému přímo po ukončení procesů 

aerobní respirace a to v následující sekvenci (von Gunten and Zobrist, 1983 in Wiedemeier et 

al., 1999):   

NO3
- → NO2

- → NO → N2O → NH4
+ → N2 

Mineralizace benzenu denitrifikací probíhá podle následující reakce: 

5 CH2O + 4 NO3
- + 4 H+ → 5 CO2 + 2 N2 + 7 H2O 

Dusičnany bývají v systému stejně rychle konzumovány jako rozpuštěný O2 a limitujícím 

faktorem průběhu denitrifikace je kromě dostatečné koncentrace dusičnanů také převažující 
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mírně redukční podmínky a koncentrace H2 < 0,1 nM. Nejvíce je tímto procesem degradován 

toluen, poté xyleny, ethyltoluen a nakonec benzen, jehož míra degradace tímto procesem je 

nejmenší. 

Redukce Fe(III) nastává po spotřebování většiny dusičnanů v kolektoru společně 

s přítomností Fe(III) redukujících bakterií a jejich přímém kontaktu s biologicky využitelnou 

částí Fe(III) v pevné fázi, redukčních podmínkách a koncentraci H2 v rozsahu 0,2 – 0,8 nM. 

Mineralizace benzenu redukcí Fe(III) probíhá podle následující reakce: 

CH2O + 4 Fe(OH)3 + 8 H+ → CO2 + 4 Fe2+ + 11 H2O  

Vznikající Fe(II) se ve výrazně vyšší koncentraci než na pozadí lokality vyskytuje ve vodném 

roztoku a následně se sráží v závislosti na aktuálních redoxních podmínkách v podobě 

(hydr)oxidů železa (goethit, magnetit atd.).   

 Redukce síranů se objevuje v anaerobních podmínkách po spotřebování dusičnanů a 

částečně Fe(III) a Mn(IV) při současné přítomnosti vhodných bakteriálních kmenů, nutrientů 

a koncentraci H2 v rozmezí 1 – 4 nM, a to podle následující reakce: 

2 CH2O + SO4
2- + H+ → 2 CO2 + HS- + 2 H2O  

Biodegradace ropných uhlovodíků díky redukci síranů vede k výraznému snížení obsahu 

síranů a to mnohdy až pod mez stanovitelnosti. Tento fakt společně se zvýšeným obsahem 

sulfidů v podzemní vodě je důkazem probíhající redukce síranů.   

 Methanogeneze je z energetického hlediska reakce nejméně výhodná a probíhá po 

využití všech výše zmíněných elektronových akceptorů za převládajícíh silně redukčních 

podmínek a koncentraci H2 vyšší než 5 nM. Methanogeneze se skládá ze 2 procesů, 

fermentace ropných uhlovodíků na acetát a H2, které jsou v druhém kroku respirace použity 

jako metabolický substrát. Reakce probíhá podle následujícího schématu:  

2 CH2O → CH3COOH → CH4 + CO2 

 



                
                Ústav HGIGUG Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy                                      Barbora Topinková 
   

 

Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků                                24 

   

 

 

Obrázek č. 4: Reakční cesta v rámci anaerobní biodegradace (www.shef.ac.uk/corona) 

 

1.1.3 Sekvence redoxních zón v kontaminačním  mraku 

Sekvence redoxních reakcí probíhajících v kolektoru může být z hlediska energetické 

výhodnosti vystihnuta vykreslením redoxních donor-akceptorových párů na stupnici 

redoxních potenciálů (tzv. redoxní žebřík). Na levé straně redoxního žebříku jsou uvedeny 

oxidované složky, na pravé složky redukované; současně oxidační činidlo může oxidovat 

všechny redukované složky ležící na žebříku níže a každý reduktans může redukovat všechny 

oxidované složky ležící od něj výše. Celá sekvence donor-akceptorových párů je patrná 

z následujícího obrázku (Stumm and Morgan, 1990):   
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Obrázek č. 5: Donor-akceptorové páry v sekvenci dle jejich energetické výhodnosti a redoxních 
podmínek (pH, Eh) 

 

Redoxní žebřík ukazuje, že nejsilnějším oxidantem je kyslík, který je schopen 

oxidovat všechny redukované součásti přítomné níže na žebříku. A ze stejného úhlu a 

z termodynamického hlediska – nejsilnější reduktans je CH2O, který je schopen redukovat 

všechny ostatní složky na žebříku nad sebou. Hypoteticky mohou být všechny oxidanty od 

kyslíku po sírany redukovány organickou hmotou z roztoku. Vzdálenost mezi jednotlivými 

páry na žebříku reprezentuje energetický výnos reakce mezi oxidantem nalevo a reduktantem 

napravo. Oxidanty vynášející nejvíce energie budou spotřebovány jako první, takže pokud pH 

nebylo výrazně ovliněno redoxními reakcemi, oxidanty budou využity v pořadí kyslík, 

dusičnany, oxid manganičitý, hydroxid železitý, sírany, což je většinou případ všech 

přírodních systémů.   

 Hlavními složkami, které se v kolektoru účastní redoxních reakcí, jsou sloučeniny 

uhlíku, síry, železa, manganu a dusíku. Přehled všech hlavních složek participujících na 

procesech biodegradace je uveden v následující tabulce: 

Sloučenina Fáze Chemické složení Oxidační stav 

C       

Organický uhlík rozpuštěné ve vodě DOC - Huminové a fulvokyseliny ? 

Anorganický uhlík rozpuštěné ve vodě CO2, HCO3
-, (CO3)2- +4 
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Sloučenina Fáze Chemické složení Oxidační stav 

methan rozpuštěné ve vodě CH4 -4 

organický uhlík pevná fáze TOC - Huminové a fulvokyseliny ? 

uhličitany pevná fáze CaCO3, FeCO3 +4 

S       

sírany rozpuštěné ve vodě SO4
2- +6 

sulfidy rozpuštěné ve vodě HS-, H2S -2 

sírany sorbovány na pevnou fázi SO4
2- +6 

sírany pevná fáze CaSO4, FeSO4 +6 

elementární síra pevná fáze S 0 

sulfidy pevná fáze FeS, FeS2, Fe3S4 -1 a -2 

Fe       

ion železnatý rozpuštěné nebo v komplexu Fe2+ +2 

ion železitý rozpuštěné nebo v komplexu Fe3+ +3 

iontově-výměnné Fe(II) pevná fáze Fe2+ +2 

siderit pevná fáze FeCO3 +2 

mackinawit pevná fáze FeS, Fe3S4 +2 

pyrite pevná fáze FeS2 +2 

silikáty, jílové minerály pevná fáze Fe2+, Fe3+  +2 a +3 

ferihydrit pevná fáze Fe(OH)3 +3 

goethit pevná fáze FeOOH +3 

hematit pevná fáze Fe2O3 +3 

magnetit pevná fáze Fe3O4 +8/3 

Mn       

ion manganatý rozpuštěný nebo v komplexu Mn2+ +2 

iontově-výměnný Mn(II) pevná fáze Mn2+ +2 

pyrolusit pevná fáze MnO2 +4 

rhodochrosit pevná fáze MnCO3 +2 

N       

dusičnany rozpuštěné ve vodě NO3
- +5 

dusitany rozpuštěné ve vodě NO2
- +3 

oxid dusný rozpuštěné ve vodě N2O +1 

dusík rozpuštěné ve vodě N2 0 

amonný ion rozpuštěné ve vodě NH4
+ -3 

iontově výměnný amonný ion pevná fáze NH4
+ -3 

 

Tabulka 2: Přehled sloučenin zapojených do redoxních reakcí při biodegradaci 

 

Během existence kontaminačního mraku je jeho prostorová redoxní zonálnost 

dynamickým jevem, který zahrnuje změny v zastoupení jednotlivých elektronových 
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akceptorů. Toto je např. případ, kdy v předchozí době četně zastoupené elektronové akceptory 

jsou spotřebovány nebo když se redukovaná zóna dostane do styku s více oxidovanou a tudíž 

na oxidované složky bohatší vodou (Chapelle et al., 2002). Na vnějším okraji kontaminačního 

mraku existují aerobní podmínky, tj. obsah rozpuštěného kyslíku v podzemní vodě je vyšší 

než 1 mg/l (Christensen et al. 2000). V této zóně je míra biodegradace nejvyšší a reakce jsou 

nejrychlejší. Po spotřebování kyslíku rozpuštěného v podzemní vodě se podmínky v kolektoru 

změní na anaerobní a jako další elektronové akceptory jsou využívány dusičnany, které jsou 

v této fázi spotřebovány téměř pod mez stanovitelnosti. Po ukončení denitrifikace se procesy 

biodegradace postupně posunou do pásů redukce Fe(III), Mn(IV) a  síranů. Zóny redukce 

síranů a železa často existují v překryvu a jejich společný výskyt je termodynamicky možný 

v širokém spektru geochemických podmínek, což bylo prokázáno na řadě lokalit (Postma, 

Jakobsen 1996). Také zóny redukce  redukce Mn (IV) a NO3
- někdy existují v překryvu se 

zónou redukce Fe(III). Poté nastávají podmínky methanogeneze, kdy je jako terminální 

elektronový akceptor využíván CO2.  

Tato sekvence se objevuje v ideálním případě nebo laboratorních testech – na 

některých lokalitách byl sledován jak překryv jednotlivých redoxních zón, tak také absence 

některé zóny, např. při nízkých koncentracích dusičnanů a bilogicky přístupného železa se 

může rovnou objevit redukce síranů následovaná methanogenezí. Tento zjednodušený 

koncept redoxních zón v rámci mraku ropných uhlodovíků může být ovlivněn několika 

hydrogeologickými a geochemickými faktory platnými v daném prostředí na dané lokalitě, 

především výkyvy úrovně hladiny podzemní vody, změnami ve směru proudění podzemní 

vody a prostorovou heterogenitou horninového prostředí. Tyto faktory mohou způsobit, že se 

na lokalitě některé redoxní zóny vyskytují omezeně a/nebo koexistují v překryvu. Koncepční 

model zonálnosti jednotlivých redoxních zón je znázorněn na následujícím obrázku:   
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Obrázek č. 6: Koncepční model redoxních zón v kolektoru kontaminovaném organickým 
znečištěním (Lovley et al., 1994 in Wiedemeier et al., 1999) 

 

1.1.4 Kinetika  biodegradace ropných uhlovodíků a bilance kontaminantu 

Míra biodegradace ropných uhlovodíků je funkcí podmínek v horninovém prostředí, 

především teploty a dostupnosti elektronových donorů a akceptorů. Lze ji kvantifikovat 

pomocí studia mikrobiálních cest jednotlivých rozkladných reakcí, extrapolací dat získaných 

ze studované lokality, využitím laboratorně stanovených konstant nebo pomocí kinetických 

modelů. Kinetický model rozpadu 1.řádu předpokládá přímou úměrnost mezi mírou rozpadu a 

koncentrací kontaminantu v roztoku a používá se především k modelování biodegradace 

ropných látek rozpuštěných ve vodě. Kinetický model 1. řádu lze matematicky vyjádřit 

následovně (Wiedemeier et al., 1999): 

kteCC −= 0  

kde C je biodegradovaná koncentrace kontaminantu, C0 je počáteční koncentrace 

kontaminantu a k je rozpadová konstanta. Poločas rozpadu kontaminantu tedy vychází: 

k
t

693,0
2/1 =  
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Z tohoto modelu vyplývá např. průměrná hodnota poločasu rozpadu benzenu 10 – 730 dní. 

Kinetický model 1. řádu zahrnuje průměrné rychlosti reakcí a koncentrací kontaminantu 

v roztoku a nebere na zřetel dostupnost elektronových donorů a akceptorů a specifika 

podmínek studované lokality (např. využívané laboratorně stanovené rozpadové konstanty 

mají v reálných podmínkách jiné hodnoty). 

Model okamžité reakce počítá se 2 rezervoáry pro elektronové akceptory a 

kontaminant, lze jím popsat i anaerobní reakce a uvažuje při výpočtech dostupnost 

elektronových akceptorů, především koncentraci a rychlost spotřeby kyslíku. Nelze jej použít 

pro redukci Fe(III) a methanogeneze. Model okamžité reakce se řídí vztahem (Borden and 

Bedient, 1986 in Wiedemeier et al., 1999): 

F

O
CR −=∆  

kde ∆CR je změna v koncentraci kontaminantu v průběhu biodegradace, O je 

koncentrace rozpuštěného kyslíku a F je utilizační faktor pro kyslík.    

Monodův kinetický model pro vyjádření míry biodegradace je vztažen k míře 

snižování koncentrace organického kontaminantu jako změna koncentrace substrátu díky 

množství mikrobiálních kmenů. Lze jej matematicky vyjádřit následovně (Monod, 1942 in 

Wiedemeier et al., 1999): 

t
CK

C
MC

C
MAXT ∆

+
=∆ µ  

kde C je koncentrace kontaminantu, MT je celková koncentrace mikrobiálních kmenů, 

µmax je maximální utilizační míra kontaminantu vztažená k objemu mikrobiálních kmenů, Kc 

je saturační konstanta kontaminantu, ∆t je délka uvažovaného časového intervalu a ∆C změna 

v koncentraci kontaminantu díky jeho redukci. Pro lepší simulaci reaktivního transportu se 

tento kinetický model integruje do advekčně-disperzní rovnice. 

Bilanci hmoty kontaminantu v saturované zóně lze vyjádřit ve tvaru (Feenstr et al., 

1991): 
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WSSdWWT CVKVCM .... ρ+=                                                                  

 kde MT je celkové množství kontaminantu (kg), Cw je koncentrace kontaminantu 

v podzemní vodě, Vw je objem vody v saturované zóně, Kd je distribuční koeficient pro 

adsorpci organického kontaminantu (Kd = Koc . foc), ρs  je měrná hmotnost pevné fáze, Vs je 

objem pevné fáze. Hmotnost kontaminantu v podzemní vodě je následující: 

weswwTw CVVCM ... µ==                                                        

kde µe je pórovitost. Hmotnost kontaminantu adsorbovaného na pevnou fázi je následující: 

wssdTs CVKM ...ρ=                                                                                     

Celková hmotnost kontaminantu v saturované zóně je závěrem rovna součtu hmotnosti 

kontaminantu obsaženého v podzemní vodě a adsorbovaného na pevnou fázi: 

TsTwT MMM +=  

Bilanční výpočet pro nesaturovanou zónu počítá s přítomnostní 3 – 4 fází (zemina, 

podzemní voda, půdní vzduch a volná fáze kontaminantu) a zjednodušené řešení se řídí 

následujícím vztahem:  

wacwssdwwT CVHCVKVCM ...... ++= ρ                                      

kde MT je celkové množství kontaminantu (kg), Hc je bezrozměrná forma Henryho 

konstanty, Va je objem pórů nenasycených vodou, Vw je objem pórů nasycených vodou, Vs je  

objem zeminy, Cw je koncentrace kontaminantu ve vodě, Kd je distribuční koeficient a ρs je 

specifická hmotnost zeminy.  

   

1.1.5 Biodegradační a atenuační kapacita systému 

1.1.5.1 Biodegradační kapacita systému 

Biodegradační kapacitu systému lze vyjádřit jako geochemické změny vlastností 

podzemní vody díky redoxním reakcím; je to množství organického kontaminantu, jež jsou 

schopny přítomné elektronové akceptory degradovat. Na základě stechiometrie 
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biodegradačních reakcí pro BTEX uvedených v kap. 1.1.2 lze biodegradační kapacitu systému 

vyjádřit následovně: 

F

CC
EBC

PB

x

−
=  

kde EBCx je vyjádřená biodegradační kapacita pro daný elektronový akceptor (mg/l), 

CB je průměrná koncentrace elektronového akceptoru nebo metabolického produktu na pozadí 

sledovaného prostoru (mg/l), CP je nejmenší naměřená koncentrace elektronového akceptoru 

nebo metablického produktu (mg/l) obecně v jádru kontaminačního mraku a F je utilizační 

faktor (mg/mg). Ze stechiometrie biodegradačních reakcí pro BTEX vychází následující 

utilizační faktory (Wiedemeier et al., 1999):  

CxHy Aerobní respirace Denitrifikace Redukce Fe Redukce Mn Redukce síranů Methanogeneze 

BTEX 3,14 mg/mg 4,9 mg/mg 21,8 mg/mg 13,5 mg/mg 4,7 mg/mg 0,78 mg/mg 

Tabulka 3: Utilizační faktory biodegradačních procesů pro BTEX 

 

Biodegradační kapacitu lze vypočítat pro každý elektronový akceptor zvlášť a její 

hodnoty se pohybují v rozmezí 0,5 – 1 000 mg/l s nejvyššími hodnotami u redukce síranů 

(Wiedemeier et al., 1999).   

 

1.1.5.2 Atenuační kapacita systému 

Atenuační kapacita systému je schopnost kolektoru vyrovnávat geochemické změny 

v prostředí při nátoku oxidovaných nebo redukovaných složek. Systém s vysokou atenuační 

kapacitou reprezentovanou vysokými hodnotami oxidační (OXC) a redukční (RDC) kapacity 

je dobře pufrovaný, tzn. odpoví na tuto změnu relativně malou změnou geochemických 

podmínek (Scott and Morgan, 1990; Grundl, 1994). Maximální teoretická hodnota oxidační 

kapacity (OXC) roztoku nebo určitého objemu kolektoru je definována jako suma koncentrací 

oxidovaných složek následovně (Scott and Morgan, 1990): 

OXC = 4 O2 + 5 NO3
- + Fe(III) + 2 Mn(IV) + 8 SO4

2- + 4 TOC 

Naopak reduktivní kapacita systému je definována jako suma elektronů dodaných 

redukovanými složkami, které byly při biodegradaci oxidovány (Scott and Morgan, 1990): 

RDC = 4 DOC + 8 CH4 + 8 NH4
+ + 8 S2- +7 S1- + Fe (II) + 2 Mn(II) 
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Schopnost kolektoru zabránit rozšiřování kontaminačního mraku závisí na dostupnosti 

oxidovaných složek v pevné fázi, tj. především přítomnosti minerálů obsahujících Fe(III), což 

je vyjádřeno hodnotou oxidační kapacity prostředí (OXC). Pokud je tato oxidační kapacita 

malá, vytvoří se rozsáhlé zóny s vysoce redukčními podmínkami a přítomností 

methanogeneze. V kolektoru s vysokou OXC se vytvoří sekvence geochemických zón 

popsaných výše a to v závislosti na přítomnosti a koncentraci elektronových akceptorů, které 

se na hodnotě OXC podílejí, tedy O2, NO3
- a SO4

2- rozpuštěných v podzemní vodě a Fe(III) a  

Mn(IV) v pevné fázi (Heron et al. 1994a). V aerobních kolektorech je přítomnost Fe a Mn 

spojena především s přítomností (hydr)oxidů Fe a Mn v pevné fázi, daleko menší měrou se na 

ní podílí Fe a Mn vázané v jílových minerálech a silikátech. (Hydr)oxidy Fe a Mn jsou 

v průběhu atenuačních reakcí redukovány  a výsledkem procesů je uvolnění iontů Fe2+ a Mn2+ 

do podzemní vody. Tyto ionty částečně migrují v rozpuštěné formě ve směru proudění 

podzemní vody do aerobních částí kontaminačního mraku a částečně se sráží v redukovaném 

prostředí jádra kontaminačního mraku. V tomto prostředí se sráží minerály typu FeS či FeS2 a 

dále karbonáty železa a manganu. Oxidační kapacita prostředí se v tomto místě 

kontaminačního mraku snižuje. V aerobních podmínkách na okraji kontaminačního mraku se 

ionty Fe2+ a Mn2+ oxidují a sráží se ve formě převážně amorfních (hydr)oxidů železa 

(Cozzarelli et al. 1999). Bylo dokázáno, že největší podíl na oxidační kapacitě sedimentu mají 

pevné složky Fe(III) (Heron, 1994), i když rozpustné složky jako kyslík,  dusičnany a sírany 

mohou být dodány do kontaminačního mraku disperzí a poté mohou hrát velkou roli 

v souhrnné bilanci. Je také nutno poznamenat, že různé typy akviferů mohou mít velmi 

odlišné složení oxidovaných složek. Schopnost systému zabránit nebo omezit vývoj těchto 

redukovaných prostředí závisí na dostupnosti oxidovaných komponent (elektronových 

akceptorů) v kolektoru, čímž je právě oxidační kapacita. V kolektoru s nízkou oxidační 

kapacitou se vytvoří rozsáhlé zóny velmi nízkých redoxních hladin (např. methanogenické 

podmínky), zatímco u kolektoru s vysokou oxidační kapacitou limituje zónu methanogeneze a 

připouští vytvoření sekvence odlišných redoxních zón závislých na přítomnosti jednotlivých 

oxidovaných komponent. Z tohoto důvodu je oxidační kapacita sedimentu jedním 

z nejdůležitějších parametrů v kontrole geochemického vývoje a osudu kontaminace. 

Oxidační kapacita je vysoká v aerobních sedimentech (25 – 110 µekv/g) a nízká 

v anaerobních sedimentech (0 – 10 µekv/g). Dle Herona (1994) se s plynule zvyšující 

vzdáleností od zdrojové zóny kontaminace a tedy od jádra kontaminačního mraku zvyšuje i 
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hodnota oxidační kapacity; oxidační kapacita sedimentu na hodnotách 20 - 60 µekv/g byla 

konzumována v zóně redukce Fe(III) a je zvýšená (60 - 110 µekv/g) v zóně srážení Fe(III) na 

vnější hranici kontaminačního mraku.    

Největší podíl na oxidační kapacitě sedimentu mají pevné složky Fe(III) doplněné 

minerály Mn(IV) (Heron, 1994b). Byly proto vyvinuty extrakční metody pro experimentální 

určení oxidační kapacity materiálu kolektoru spojené s oxidy Mn(IV) a Fe(III). Tyto metody 

jsou založeny na různé míře extrahovatelnosti minerálů železa ze sedimentu v závislosti na 

jejich krystalických vlastnostech a tedy biologické přístupnosti při biodegradačních 

procesech. Oxidační kapacita systému vztažená k obsahu oxidů Fe(III) a Mn(IV) se určuje  

titrací sedimentu roztokem Ti(III)-EDTA, iontově-vyměnitelné železo Fe(II) lze určit extrakcí 

v 1M CaCl2, sulfidy Fe(II) jsou identifikovány horkou 6M HCl extrakcí. Studená 5M nebo 

6M HCl extrakce rozpouští i krystalické oxidy Fe, siderit a magnetit a částečně rozpuštěno 

bude i Fe(II) a Fe(III) vázané v silikátech a jílových minerálech. Extrakce 0,5M HCl  

vyjadřuje redoxní stav nekrystalického železa v sedimentu, tedy obsah iontově-vyměnitelného 

Fe(II), FeS a amorfních oxidů Fe, společně s částí karbonátů (Heron, 1994a,b). Redukční 

kapacita systému se stanovuje především při studiu lokalit skládek komunálního odpadu, 

např. extrakcí dichromanem (Pedersen, 1991 in Heron, 1994a). Příspěvek methanu a 

amoniaku k experimentální hodnotě redukční kapacity bývá určen přímou analýzou vzorků 

podzemní vody.  

 

1.1.6 Sekundární změny v pevné fázi  

Železo je významný potenciální činitel v atenuační kapacitě systému a jeho cyklus 

může hrát významnou roli v geochemických reakcích v kontaminačních mracích. V mělkém a 

nekontaminovaném kolektoru se železo zpravidla vyskytuje ve formě (hydr)oxidů Fe(III) 

s různými krystalickými strukturami. Část Fe(III) může být také přítomna v jílových 

minerálech. Obsah Fe (III) v pevné fázi a jeho dostupnost pro mikrobiální degradaci ropných 

uhlovodíků je tedy důležitým faktorem atenuační kapacity systému a může tak limitovat jejich 

migraci a rozměr anaerobní části kontaminačního mraku. Když je Fe(III) redukováno na 

Fe(II), může se rozpustit ve vodě, může se zúčastnit iontové výměny nebo se může vysrážet 
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jako sulfid nebo karbonát železa. Aktuální distribuce Fe(II) bude kontrolována chemickým 

složením podzemní vody a typem sedimentu.  

Cyklus železa jako donoru i akceptoru elektronu v procesech přirozené atenuace 

ropných uhlovodíků hraje v redoxních procesech v kontaminačním mraku důležitou roli pro 

elektronovou bilanci (Christensen et al., 2000, 2001). Redukce železa se vyskytuje díky 

spotřebě Fe(III) v prostředích, kde jsou více preferované elektronové akceptory (O2, NO3
-) už 

spotřebovány. V průběhu atenuačních procesů se tyto zóny redukce Fe(III) mohou obohatit 

sekundárními fázemi Fe v materiálu kolektoru (Tucillo et al., 1999; Cozarelli et al., 2001). 

Koncentrace Fe(III) v pevné fázi jsou ve velké části případů dostatečně vysoké na to, aby 

mohly působit jako dlouhodobý zdroj oxidační kapacity sedimentu, i když na druhé straně 

minerály jako siderit nebo pyrit, které vznikají během procesů přirozené atenuace díky reakci 

Fe(III) v pevné fázi, mohou působit rovněž jako dlouhodobá past pro elektronové akceptory, 

speciálně pro kyslík a dusičnany ve vodě. Obecně se předpokládá, že krystalické oxidy železa 

(hematit, goethit) jsou slabšími oxidanty než oxidy amorfní (Christensen et al., 2000). 

 Při procesech přirozené atenuace ropných uhlovodíků primárně vznikají díky reakcím 

bakterií druhu Geobacter, Geothrix a Shewanella minerály typu magnetit a goethit (Hansel et 

al., 2003), s menší příměsí amorfních (hydr)oxidů. Reakční cesta k nim vede přes sorpci iontu 

Fe2+ na nově formovaný goethit a magnetit, přičemž goethit se sráží za přítomnosti vysokého 

obsahu Fe2+ v podzemní vodě (přesycení) a magnetit je pozorován při koncentracích Fe(II) 

přesahujících 0,5 mmol/l (Hansel et al., 2003). Iniciální míra srážení je přitom vyšší u 

goethitu, ale během srážení magnetitu je inhibována. Specifické biomineralizační cesty určují 

pH, Eh, koncentrace uhličitanů a Fe2+ v systému (Frederickson et al., 1998). V přítomnosti 

malého i většího množství Fe2+ v systému dochází poté k sekundárním změnám na 

ferrihydritu a krystalickým přeměnám nově vzniklých fází (tzv. stárnutí sedimentu). 

 Kromě změn v prostorovém měřítku se redoxní podmínky v kontaminačním mraku 

mění také v měřítku časovém, což lze zpětně vysledovat nejen z monitoringu chemismu 

podzemní vody, ale také při analýze pevné fáze. Změny v prostorovém měřítku se často dějí 

díky přítoku podzemní vody obsahující větší množství rozpuštěného O2, např. při změnách 

výšky hladiny podzemní vody. Tyto události mohou v kolektoru způsobit reoxidaci nebo 

reprecipitaci Fe2+, které vznikly při biodegradaci ropného zněčištění, na sekundární povlaky 

zrn kolektoru tvořené minerály Fe(III). Touto reoxidací se obnoví zdroj Fe(III) přístupný 
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mikrobiálním kmenům a dominantní proces methanogeneze se tak posune zpět do pásu 

redukce Fe(III) (Vroblesky and Chapelle, 1994). Bývá ovšem pravidlem, že pokud se změní 

podmínky v kontaminačním mraku z aerobních na anaerobní, je tento stav nevratný. Tento jev 

je silně podporován reakcemi v pevné fázi, kde difundovaným kyslíkem oxidují nově 

vznikající ionty Fe2+ a Mn2+.    

  

1.1.7 Izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků  

V redukované zóně kontaminačního mraku, kde je methanogeneze hlavním 

biodegradačním procesem, vznikají během degradace ropných uhlovodíků methan a oxid 

uhličitý. CO2 vznikající v průběhu této redukce je nabohacen izotopem 12C (Hornibrook et al. 

2000). Bakteriální redukce síranů je spojena s výraznými změnami v zastoupení izotopů 

kyslíku a síry v síranech. Izotopy síry podléhají frakcionaci kinetickou cestou s preferenčním 

včleněním izotopu 32S do produktu reakce, tj. sulfidu. Biologická redukce síranů současně 

vede k izotopové výměně izotopů kyslíku mezi sírany a podzemní vodou. Ve většině případů 

je síran ochuzen o izotop 18O vzhledem k rovnováze s podzemní vodou a je příčinou 

nabohacení izotopu 18O ve zbývajících síranech. V probíhající redukci síranů je reakční 

produkt izotopicky lehčí díky procesům kinetické frakcionace a zbytek rozpuštěných síranů 

v podzemní vodě je izotopicky těžší s více pozitivními hodnotami u izotopů 18O and 34S 

(Chambers, Trudinger 1979). 

 

1.2 Využití procesů přirozené atenuace při sanaci SEZ a zpracování AR 

Od. 90. let 20. století se přirozená atenuace využívá jako právoplatný nástroj při sanaci 

starých ekologických zátěží a také při vypracování analýzy rizika. Klasické metody sanačního 

čerpání jsou považovány za příliš nákladné a tak se sahá k inovativním sanačním 

technologiím a metodám. Procesy přirozené atenuace mají vliv na chování kontaminace 

v životním prostředí bez ohledu na to, zda je realizován aktivní sanační zásah nebo ne. To má 

zpětný dopad na posuzování rizik plynoucích ze znečištění lokalit; atenuační procesy časem 

stabilizují kontaminační mrak v určitých hranicích a v určité vzdálenosti od zdroje znečištění 

a pokud lze tyto hranice stanovit a určit tak, že nedojde k ohrožení lidského zdraví nebo 
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dalších složek životního prostředí, lze využít monitorovanou přirozenou atenuaci jako pasivní 

sanační metodu (MP MŽP 2001). Využití procesů přirozené atenuace je výhodné především 

na lokalitách, kde nehrozí ohrožení životního prostředí a je zde potřeba zaručit současný 

neomezený provoz ekonomicky výhodných činností, případně zamezit destrukci nadzemních 

staveb.   

1.2.1 Monitorovaná přirozená atenuace  

Monitorovaná přirozená atenuace (MNA) je cílové využití atenuačních procesů jako 

sanační metody. Je alternativou nebo doplňkem k aktivním sanačním postupům a nelze ji 

zaměňovat s posanačním monitoringem nebo nulovou variantou sanace. Její využití jako 

hlavní sanační metody bývá vhodné pouze v případě, kdy prokazatelně nedojde ke zvýšení 

rizika ohrožení lidského zdraví ani dalších složek životního prostředí ve srovnání s aktivními 

sanačními postupy a je zaručeno, že kontaminační mrak již je nebo bude stabilizoován 

v určité ohraničené ploše a atenuační procesy dále nedovolí jeho šíření (MP MŽP 2001).  

V České Republice se procesy přirozené atenuace při sanacích kontaminovaných 

lokalit a zpracování analýzy rizik začaly využívat v 90. letech 20. století. V 80. letech vznikla 

myšlenka využití atenuačních procesů při sanaci kontaminovaných lokalit v USA při Air 

Force Center for Environmental Excellence a US EPA. Výhody využití MNA jako sanační 

technologie spočívají v tom, že celý proces probíhá samovolně, organické kontaminanty 

bývají převedeny na netoxické produkty (CO2, H2O), na lokalitě není třeba provádět rozsáhlé 

technické, těžební a vrtné práce, takže proces dovoluje využití sanovaného prostoru i během 

sanačního zásahu, lze ji kombinovat s dalšími sanačními postupy a při vhodném a účelném 

vedení sanačních prací jsou oproti jiným metodám nižší finanční náklady. Využití přirozené 

atenuace jako sanační strategie se provádí především na okrajích kontaminačního mraku nebo 

ve finální fázi sanačního zásahu a z hlediska sanace jsou preferovány především ty z procesů 

přirozené atenuace, které vedou k přímému odstranění kontaminantu z horninového prostředí 

a podzemní vody (tj. biodegradace), před procesy, které jsou příčinou pouhého snížení 

koncentrace kontaminantu v systému. Nevýhodami využití MNA jako primární sanační 

technologie je především větší časová a prostorová náročnost, nutnost komplexnějších a tedy 

nákladnějších doprůzkumů lokality před začátkem prací a vybudování systému 

monitorovacích vrtů, malá efektivita v případě vysokých koncentrací polutantů a také ztížená 

možnost kvantifikace procesů NA díky velké závislosti průběhu těchto procesů na 
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podmínkách v kolektoru (heterogenity horninového prostředí a s tím související změny 

hydraulického gradientu a směru a rychlosti proudění, změny pH a různá distribuce 

koncentrací elektronových akceptorů). 

1.2.2 Monitorovací strategie  

Základem využití monitorované přirozené atenuace coby sanační strategie a 

prostředku k posouzení vlivu kontaminačního mraku na životní prostředí v jeho okolí je 

podrobný systém monitoringu sledovaného území. Za základní monitorovací strategii se 

považuje několik vrtů s možností víceúrovňového vzorkování umístěných na proudnici, 

vzorkovaných cca 4x ročně (Wiedmeier et al., 1999). Předběžný průzkum lokalit se většinou 

zaměřuje na ohraničení mraku znečištění, určení ohnisek znečištění, směru a rychlosti  

proudění podzemní vody a vytvoření monitorovací sítě objektů rozptýlených na zájmové 

lokalitě. V závislosti na předpokládaném scénáři vývoje mraku a ohniska znečištění a také na 

předpokládané míře heterogenity horninového prostředí jsou vzorkovací úrovně ve 

víceúrovňových vzorkovačích (MLS) ve vzdálensti cca 25 cm.  Nejrozšířenější typy vrtů 

v takto sledovaných lokalitách jsou poměrně dlouhodobě monitorované vrty v jedné 

hloubkové úrovni, doplněné v exponovaných částech kontaminačního mraku víceúrovňovými 

vzorkovači (MLS). MLS nebývají využívány pro vysoké finanční náklady na jejich zbudování 

v celém prostoru studované lokality, ale poskytují mnohem detailnější přehled o 

geochemických charakteristikách zkoumaného prostředí a určení klíčových parametrů pro 

transport (především vertikální disperzivity) a tak jsou budovány pouze na vybraných 

místech. Nejvíce jsou MLS využívány pro výzkum procesů na okraji kontaminačního mraku, 

kde je nejvíce potřeba znát hloubkový dosah této zóny.  MLS bývají konstruovány různě, 

v závislosti na horninovém prostředí a hloubce vrtu a jejich výstroj je tvořena vzorkovacími 

trubicemi, které končí v různých hloubkách kolektoru a vychází na povrch, kde jsou 

propojeny se vzorkovacím zařízením (peristaltická pumpa, speciální plynová výtlačná pumpa 

atd.).  

1.2.3 Kvantifikace a modelování procesů přirozené atenuace  

Průzkum procesů přirozené atenuace směřujících k jejich kvantifikaci se skládají ze 

získání informací o časovém a prostorovém vývoji kontaminačního mraku, získání nepřímého 

důkazu a kvantifikace procesů přirozené atenuace pomocí geochemických indikátorů a 
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získání přímých důkazů o průběhu atenuačních procesů přímo na vzorcích z kontaminované 

lokality (Wiedemeier et al., 1999). V rámci průzkumu časového a prostorového vývoje 

kontaminačního mraku se průzkum zaměřuje na získání kvantitativních dat o časovém vývoji 

mraku v konkrétních geologických a hydrogeologických podmínkách, tj. vymezení zóny 

s volnou fází ropných uhlovodíků na hladině podzemní vody, hloubkového a plošného 

rozšíření mraku rozpuštěné kontaminace a stanovení koncentrace a kvalitativního složení 

směsi ropných uhlovodíků. Nepřímý důkaz průběhu procesů přirozené atenuace na lokalitě 

lze popsat jako získání hydrogeologických a geochemických dat k nepřímému určení hlavního 

typu atenuačního procesu a kvantifikaci atenuačních procesů. Geochemické indikátory 

využívané v této části průzkumu jsou snižování množství elektronových akceptorů, výskyt 

produktů metabolismu vznikajících během atenuačních procesů a redoxní charakteristika 

podzemní vody. Význam jednotlivých geochemických indikátorů přirozené atenuace shrnuje 

následující tabulka (MP MŽP 2001): 

Indikátor Využití 

O2 koncentrace menší než 1 mg/l indikuje anaerobní podmínky 

NO3
- elektronový akceptor pro mikrobiální respiraci při absenci O2 

Mn(II) indikace redukce Mn(IV) v pevné fázi během mikrobiální degradace organických sloučenin při absenci O2 a NO3
- 

Fe(II) indikace redukce Fe(III) v pevné fázi během mikrobiální degradace organických sloučenin při absenci O2, NO3
- a Mn 

SO4
2- elektronový akceptor pro anaerobní mikrobiální degradaci 

CH4 důkaz degradace organických sloučenin methanogenezí 

Eh odráží relativní oxidační nebo redukční vlastnosti podzemní vody 

Tabulka 4: Význam geochemických indikátorů pro posouzení podmínek v kolektoru během NA 
(Wiedemeier, 1999) 

 

Přímým důkazem atenuačních procesů v systému jsou měření in situ/on site nebo 

laboratorní studie na vzorcích pocházejících přímo z konkrétní lokality, které přímo prokáží 

účinnost atenuačních procesů. Při využití těchto postupů se dále nakládá s doplňkovými 

geochemickými indikátory, které jsou uvedeny v následující tabulce (MP MŽP 2001): 

Indikátor Využití 

H2S metabolický meziprodukt redukce síranů, jeho přítomnost dokazuje oxidaci organických sloučenin pomocí síranů coby EA 

CO2 je produktrem biodegradace různých typů organickcýh sloučenin v různých fázích NA 
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Indikátor Využití 

alkalita indikátor původu vzorků vody z jedné či více zvodní a také indikátor pufrační kapacity vody 

pH aerobní i anaerobní procesy jsou pH-senzitivní 

T s rostoucí teplotou roste rychlost biologických procesů 

chloridy indikátor půdovu vzorků vody ze stejné zvodně  

H2 indikátor míry anaerobních procesů 

Tabulka 5: Význam sekundárních geochemických indikátorů pro posouzení podmínek v kolektoru 
během NA (Wiedemeier, 1999) 

   

Kvantifikace atenuačních procesů je nezbytným předpokladem pro zpracování analýzy 

rizik postiženého území a vhodnosti využití atenuačních procesů v rámci sanačního zásahu. 

Základními otázkami k řešení jsou konečná délka migrační dráhy kontaminačního mraku od 

zdrojové oblasti kontaminace a maximální doba setrvání kontaminačního mraku ve 

sledovaném prostoru do změny podmínek na úroveň před znečištěním. V případě provádění 

aktivního sanačního zásahu (např. sanační čerpání, venting, air sparging) je třeba při 

zpracování projektu sanace zahrnout kalkulaci synergického vlivu souběžně působících 

atenuačních procesů. Vyhodnocení přirozené atenuace bývá prováděno pomocí 

matematického modelování transportu a interakcí složek znečištění.  Model je využíván pro 

předpověď migrace rozpuštěných látek a odhad koncentrace znečištění v podzemní vodě ve 

sledovaném území, pro interpretaci a prezentaci dat o kontaminovaném hydrogeologickém 

systému i pro simulaci a testování jednotlivých alternativ sanace. Matematické modely 

simulující a kvantifikující procesy přirozené atenuace jsou založeny na řešení advekčně-

disperzní rovnice (ADR) a to metodami analytickými nebo numerickými. Analytická řešení 

ADR využívají softwarové prostředky jako BIOSCREEN (Newell et al., 1996), numerická 

řešení využívají např. BIOPLUME II a III (Rifai et al., 1998), BIOMOC (Essaid a Benkins, 

1997) a RT3D (Clement a Jones, 1997).  
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2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY HNĚVICE A JEJÍ KONTAMINACE 

2.1 Přírodní poměry 

2.1.1 Geografické poměry  

 Lokalita Hněvice se nachází v Ústeckém kraji, v blízkosti města Litoměřice, cca 

500 m z. od města Štětí a 500 m j. od obce Hněvice, v k.ú. obcí Račice a Bechlín. Lokalita 

leží na ploše o rozloze cca 25 ha, na levém břehu řeky Labe v prostoru vymezeném 

východním úpatím Hněvického vrchu a bývalým přístavem ČEPRO a.s. na toku Labe.  

Poloha lokality Hněvice v ČR je zobrazena na následujícím obrázku:  

 

 
 

Obrázek č. 7: Poloha lokality Hněvice v České Republice (výřez topografické mapy 1 : 10 000, list 
02-44-16) 
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2.1.2 Geomorfologické poměry  

 Lokalita Hněvice leží v j. části České křídové pánve a náleží do Terezínské 

kotliny, která je součástí geomorfologické soustavy Dolnooharské tabule. Morfologie terénu 

širšího okolí lokality je výrazně ovlivněna tokem řeky Labe, který s. od zájmového území 

sleduje významnější tektonické poruchy a vytváří račický meandr. Studovaná lokalita se 

skládá ze dvou morfologicky odlišných částí, Hněvického vrchu a údolní terasy mezi ním a 

řekou Labe. Hněvický vrch (kóta 212,5 m n.m.) je plochý, výrazně protáhlý ve směru S-J a 

svažuje se pozvolně směrem k řece Labi. Je pokryt smíšeným lesem, místy odlesněn 

v důsledku antropogenní činnosti. Údolní terasa leží v nadmořské výšce 152 - 160 m n.m. 

mezi svahem Hněvického vrchu a řekou Labe. Její šířka je cca 500 až 800 m a její terén je 

výrazně přetvořen  navážkami v prostoru železniční tratě, vlečky, silnice, při břehu Labe a v 

okolí přístavu (Hazdrová M. et al., 1980). Většina plochy údolní terasy je zemědělsky 

obdělávána.  

 

2.1.3 Geologické poměry  

 Dle regionálně-geologického členění patří lokalita Hněvice do z. části české 

křídové pánve. Sedimentární výplň této mělkomořské pánve se formovala od spodního 

cenomanu  do santonu. Její podloží je tvořeno permokarbonskými sedimenty roudnické 

pánve, pod kterými byly zastiženy plutonické horniny proterozoického stáří. Sedimenty křídy 

jsou pokryty nesouvislými kvarterními uloženinami malé mocnosti, zejména deluviálními 

sedimenty, sprašemi a terasovými štěrkopísky (Hazdrová M. el al., 1980). Geologické poměry 

širšího okolí lokality Hněvice jsou zobrazeny na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 8: Geologické poměry širšího okolí lokality Hněvice (Geologická mapa ČGS 1 : 50 000, 
list 02-44 Štětí) 

 
 Proterozoické horniny byly v širším okolí zájmové lokality zastiženy strukturním 

vrtem v. od obce Bechlín. V přímém podloží permokarbonských hornin, v hloubce 1262 – 

1665 m p.t. (Prouza V., 1968), se nachází tzv. svrchní diority o mocnosti cca 280 m. Jedná se 

o biotiticko-amfibolické až amfibolické diority, při nadloží fosilně zvětralé. Pod těmito 

svrchními diority je uložena biotitická žula o mocnosti téměř 60 m, jejíž podloží je tvořeno 

tzv. spodními diority (pyroxenicko-amfibolické diority).  

 Mladopaleozoické horniny (permokarbon) byly v širším okolí zájmové lokality 

zastiženy strukturním vrtem v. od obce Bechlín a v zájmovém území nevycházejí na povrch. 

Nachází se v přímém nadloží proterozoických hornin v hloubce 1 262 - 137 m p.t., náleží 

k tzv. labské oblasti permokarbonu z podloží České křídové pánve a lze v nich vyčlenit 

následující čtyři souvrství středočeského permokarbonu (Prouza V., 1968; Žebera K.,1969): 

Spodní šedé souvrství má mocnost 106 m a statigraficky odpovídá nýřanským 

vrstvám. Toto souvrství je ve svrchní části charakterizováno šedými aleuropelity a 
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jemnozrnnými pískovci a ve spodní části pestře zbarvenými  aleuropelity. Tyto sedimenty se 

střídají s polohami bělavých arkózových pískovců a slepenců, uhelnými slojemi 

decimetrových mocností a jílovci a prachovci s texturou kořenových půd.  

Spodní červené souvrství má mocnost 117 m a je tvořeno převážně červenohnědými 

prachovci a jílovci, které se střídají s polohami středně zrnitých a hrubozrnných pískovců. 

V menší míře se vyskytují polohy jemnozrnných pískovců, lavice slepenců a aleurity a 

psamity, které se střídají ve dvoučlenných cyklech mocných od několika decimetrů do 10 m. 

Svrchní šedé souvrství má mocnost 185 m a dá se rozdělit na všechny litostratigrafické 

celky, do kterých se toto souvrství dělí v pánvích středočeského permokarbonu. Jelenické 

vrstvy o mocnosti do 8 m jsou reprezentovány polohami jílovců, prachovců a jemnozrnných 

pískovců. Mšenské vrstvy o mocnosti do 13 m tvoří jílovce s laminací varvového typu, které 

obsahují šupiny, koprolity a kosterní pozůstatky ryb. Hředelské vrstvy mocné cca 100 m jsou 

zastoupeny komplexem mnohonásobně se střídajících vrstev prachovců a laminovaných 

jemnozrnných pískovců. Ledecké vrstvy o mocnosti do 35 m jsou tvořeny převážně 

hrubozrnnými arkózovými pískovci, které se střídají s laminovanými jemnozrnnými pískovci. 

Kounovské vrstvy o mocnosti cca 28 m obsahují devět základních cyklů o posloupnosti 

pískovce-prachovce-uhelní slojka-jílovce s flórou a faunou. Nejvýše uložené 

kamenomostecké vrstvy o mocnosti cca 3,5 m jsou ve spodní části tvořeny pískovci, ve 

svrchní části prachovci a jílovci.  

 Svrchní červené souvrství dosahuje mimořádné mocnosti 717 m. Litologicky 

v něm převládají aleuropelity, doprovázené méně rozšířenými psamity a psefity. 

V aleuropelitech byly pozorovány časté karbonátové konkrece. Tyto horniny tvoří zpravidla 

členy dvoudílných asymetrických cyklů, jejichž mocnost kolísá řádově mezi 0,X – X m. 

V řadě úrovní byly navíc zjištěny tufogenní horniny.   

 

Cenomanské horniny (Křída) nevycházejí v širším okolí zájmové lokality na povrch a 

jejich mocnost v mořském i brakickém vývoji dosahuje místy až 45 m. Mocnost a litologický 

vývoj těchto sedimentů byly ovlivňěny synsedimentárními pohyby uvnitř pánve - směrem k J 

mocnost pánve klesá jako důsledek pomalejší subsidence j. křídla křídové pánve. Vrtnými 

pracemi (Žebera K., 1969) byly zastiženy sedimenty svrchního i spodního cenomanu. Svrchní 

část cenomanského souvrství je v zájmovém území tvořena mořskou částí perucko-
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korycanského souvrství. Korycanské vrstvy jsou charakterizovány výhradně písčitou 

sedimentací, ve vrtu v obci Bechlín byl nalezen také rohovcový vápenec. Pro spodní část 

cenomanského souvrství je typická přítomnost poloh jílovitých hornin sedimentovaných ve 

sladkovodním a brakickém prostředí. Sedimentace tohoto souvrství začíná v mělkých 

plochých depresích horninami charakteru pískovců s jemnějšími vložkami. 

Turonské horniny (Křída) jsou v zájmovém území zastoupeny vrstvami spodního, 

středního i svrchního turonu a v užším okolí lokality Hněvice nikde nevycházejí na povrch. 

Sedimentologicky je lze charakterizovát vznikem negativně gradačně zvrstvených jednotek, 

které je možno označovat jako nerovnoměrně vyvinuté, inverzní sedimentární cykly. 

Sedimenty spodního turonu jsou reprezentovány bělohorským souvrstvím o mocnosti 50 – 70 

m. Horniny spodního turonu jsou součástí spodno – střednoturonského inverzního cyklu typu 

prachovitý vápnitý jílovec/vápnitojílovitý až slínitý prachovec/písčitý prachovec/písčitý 

vápnitojílovitý prachovec nebo glaukonitický pískovec. Litologicky lze horniny spodního 

turonu rozdělit na tři typy. Báze spodnoturonského souvrství je tvořena vápnitojílovitým 

glaukonitickým prachovcem, který do nadloží přechází v šedý, písčitý vápnitojílovitý 

prachovec. Po něm následují šedavé až šedé, prachovité slínovce (vápnité jílovce). Střední 

část spodnoturonského souvrství je tvořena šedými slinitými prachovci, které v menší míře 

doprovázejí méně prachovité slínovce a vápence. Svrchní spodnoturonské vrstvy jsou tvořeny 

šedými slínovci o mocnosti cca 10 m (Žebera K., 1969). Sedimenty středního turonu se 

v nejbližším okolí studované lokality nevyskytují; v malém rozsahu je lze nalézt cca 2 km na 

Z-JZ mezi obcemi Bechlín a Předonín. V nižší části středního turonu lze pozorovat vyznívání 

písčité sedimentace, která je typická pro lužickou faciální oblast. Vyšší část středního turonu 

má mocnost cca 10 m a je charakteristická přítomností jemnozrnných prachovitých pískovců 

s jílovitovápnitým tmelem, které místy přechází až v prachovce. Vápnitojílovitý pískovec 

s přibývajícím glaukonitem se poté mění rychlým přechodem na vrstvy žlutě šedavých 

prachovitých slínovců až vápnitých jílovců. Sedimenty svrchního turonu se v nejbližším okolí 

studované lokality nevyskytují; byly zastiženy cca 2,5 km jz. na profilu Slap v obci Bechlín 

(Kratochvíl A., 1985). Toto souvrství obsahuje bazální glaukonitickou polohu, která 

poskytuje možnost snadného vymezení vůči slínovcům vyššího středního turonu. Litologicky 

jsou tyto vrstvy tvořeny prachovci a slínovci, které místy obsahují písčitou a vápnitou příměs. 

Vápnitá složka přechází následně do nepravidelných poloh prachovitojílovitých až písčitých 

vápenců. Horniny svrchního turonu jsou porušeny systémem puklin se sklonem 450 a 800. 
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 Kvartérní sedimenty se na lokalitě Hněvice nacházejí v přímém nadloží křídových 

sedimentů, které jsou v užším okolí studovaného území tvořeny slinitými prachovci spodního 

turonu. Povrch křídových uloženin klesá od Hněvického vrchu směrem k řece Labi a po 

směru toku řeky zůstává stabilní, což způsobuje, že se mocnost kvartérních sedimentů zvyšuje 

směrem od paty Hněvického vrchu. Kvartérní sedimenty jsou v zájmové lokalitě zastoupeny 

několika terasovými stupni labsko – vltavského terasového systému. Bazální vrstvu těchto 

sedimentů tvoří hrubozrnné štěrky, na které v hlubších částech údolí nasedají světle hnědé 

hrubozrnné písky. Nad těmito písky je uložena další vrstva hrubozrnných štěrků, doprovázená 

na některých místech vrstvami jílů a spraší. Povrch údolních sedimentů je tvořen 

písčitojílovitou povodňovou hlínou a na některých místech také antropogenními navážkami 

(Hazdrová M. et al., 1980).  

Střední pleistocén tvoří v zájmové lokalitě uloženiny Mindelu 2 a Rissu 2. Uloženiny 

Mindelu 2 leží v úrovni 205 – 210 m n.m. a jejich mocnost kolísá v rozmezí 2 – 7 m 

s tendencí poklesu mocnosti k V. Tvoří pokryv Hněvického vrchu a jsou charakterizovány 

přítomností zahliněných jílovitých štěrkopísků s limonitickou příměsí. Valounky jsou o 

velikosti do 20 cm a jsou tvořeny úlomky křemene, černého buližníku, křemence, slepence a 

krystalické břidlice.V nejvyšších partiích Hněvického vrchu dotváří litologii těchto sedimentů  

cca 1 m mocná vrstva středně- až hrubě zrnitého písku. Riss 2 se nachází v prostoru mezi 

obcemi Hněvice a Předonín a tvoří část račického meandru. Jeho báze se nachází ve výšce 

165 – 180 m n.m. a povrch 173 – 193 m n.m. Je tvořen rezavě hnědými fluviálními 

štěrkopísky s převahou písčité frakce.    

Svrchní pleistocén je zastoupen fluviálními, eolickými a deluviálními sedimenty stáří 

Würm. Fluviální sedimenty jsou tvořeny dvěma terasovými úrovněmi, které lemují současný 

tok řeky Labe a budují vlastní těleso terasy mezi Hněvickým vrchem a řekou. Tyto sedimenty 

jsou zastoupeny hnědožlutými štěrkopísky s převažující štěrkovou frakcí, s průměrnou 

velikostí valounů  cca 3 – 5 cm, maximálně do 20 cm. Eolické sedimenty se vyskytují jen v  

širším okolí zájmové lokality v podobě úzkého pruhu umístěného j. od přístavu Čepro a.s., 

mezi řekou Labem a silnící spojující obce Hněvice a Horní Počaply. Další výskyt eolických 

sedimentů byl dokumentován K. Žeberou (1969) mezi obcemi Bechlín a Předonín ve formě 

pruhu ve směru SZ-JV. Tyto sedimenty jsou tvořeny vátými písky, sprašemi a sprašovými 
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hlínami a nasedají v závislosti na morfologii podloží jak na kvartérní sedimenty, tak na 

horniny křídového stáří. Mocnost eolických sedimentů se pohybuje v rozmezí 0,5 – 3,8 m.    

Holocén je v zájmové lokalitě tvořen fluviálními a deluviofluviálními sedimenty. 

Recentní fluviální sedimenty se vyskytují v podobě povodňových hlín a písků v údolní nivě 

řeky Labe. Stará koryta vyplňují hlinokalové sedimenty. Deluviofluviální písčité hlíny 

vyplňují mělké splachové deprese. Eluvia jsou v úzkém vztahu s litologickým charakterem 

podložních hornin, takže na křídových slínovcích a jílovitých vápencích vznikají v zájmovém 

území jílovité zvětraliny. Tyto sedimenty jsou v některých částech zájmového území 

doplněny antropogenními navážkami různého složení. 

Detailní geologické poměry studovaného prostoru jsou patrné z následujících obrázků 

(převzato z Hösl P., 2003, po dohodě s autorem upraveno):  

 

Obrázek č. 9: Detailní mapa geologických poměrů lokality Hněvice (Hösl P., 2003; aktualizováno 
Topinková B., 2007) 
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Obrázek č. 10: Geologický řez zájmovým územím ve směru S-J (Hösl P., 2003; aktualizováno 
Topinková B., 2007) 

 

 

Obrázek č. 11: Geologický řez zájmovým územím ve směru V-Z (Hösl P., 2003; aktualizováno 
Topinková B., 2007) 
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2.1.4 Tektonické poměry 

 Tektonické postižení se na lokalitě Hněvice projevuje pouze u křídových hornin. 

Širší okolí zájmového území leží v oblasti štětského prolomu, tvořeného příčnými poruchami 

směru SZ–JV k židovicko – chvalínské dislokaci (směr Z–V). Tento systém je pokračováním 

oháreckého zlomového pásma ZJZ–VSV (roudnické zlomové pole) a určuje vzhled račického 

meandru na toku řeky Labe. Další zlom, probíhající směrem JZ-SV, tvoří terénní stupeň 

s výškovým rozdílem 30 m v okolí obce Bechlín. Tři systémy puklin mají v této lokalitě větší 

význam – první z nich má subhorizontální polohu se sklonem 0 – 300, další dva jsou téměř 

svislé, se sklonem 70 – 900. Směr puklin je 1650 a 800, jsou tedy k sobě téměř kolmé. 

(Kratochvíl V., 1985) 

2.1.5 Výskyt ložisek nerostných surovin 

V zájmovém území lokality Hněvice se nevyskytují žádná ložiska strategických 

nerostných surovin. V jeho širším okolí se nacházejí dvě ložiska betonářských štěrkopísků, a 

to S-SZ od Hněvic mezi obcemi Dobřín-Záluží-Račice a JV od Hněvic mezi obcemi 

Libkovice-Kostomlaty p.Řípem-Cítov-Dolní Beřkovice (Hazdrová M. et al., 1980). 

2.1.6 Klimatické poměry 

Lokalita Hněvice leží na jv. okraji srážkového stínu dolního poohří, v okrsku 

s dlouhým teplým a suchým létem, teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, 

mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou. Průměrná teplota v lednu dosahuje ve 

studovaném území -2 až -3°C, v červenci 18 - 19°C. Úhrnný roční průměr srážek v širším 

zájmovém území činí 489 mm (údaj ze srážkoměrné stanice Roudnice nad Labem, 187 m 

n.m.) až 506 mm (www.chmu.cz, údaj ze srážkoměrné stanice Dolní Beřkovice, 161 m n.m.). 

Základní klimatologické údaje o lokalitě jsou patrné z následujících obrázků: 
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Obrázek č. 12: Mapa ročních srážkových úhrnů na lokalitě Hněvice (www.chmu.cz) 

 

 

 
Obrázek č. 13: Mapa klimatických poměrů lokality Hněvice (www.chmu.cz) 

 

 

2.1.7 Hydrologické poměry 

 Lokalita Hněvice náleží do povodí Labe s hydrologickým pořadím 1 - 12 - 03, 

které představuje úsek od ústí Vltavy po ústí Ohře. Labe je jediným vodním tokem v širším 

okolí lokality a teče v této oblasti směrem S-SZ. Úroveň hladiny podzemní vody v zájmové 
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lokalitě komunikuje s hladinou řeky a velmi rychle reaguje na její změny (www.chmu.cz). 

Z dalších vodních toků v širším okolí zájmové lokality lze jmenovat potok v obci Bechlín cca 

2,5 km od zájmové lokality. Dále leží 5 km JJV od lokality plaviště elektrárenských popílků 

z elektrárny Mělník a 2,7 km ZSZ areál vodních sportů Račice. Areál skladu PHM je zahrnut 

do navrženého ochranného pásma II.b vodárenských zdrojů na potoce Čepel. Chráněná území 

jiného druhu se v širším okolí zájmové lokality nevyskytují. 

Povrchový odtok tvoří v zájmové lokalitě přibližně 14% z ročního úhrnu srážek, 

podzemní odtok přibližně 11,6% z ročního úhrnu srážek a evapotranspirace byla stanovena na 

74,3% (Herčík F., Hermann Z., Valečka J., 1999). Studované území patří mezi oblasti s velmi 

vysokou závislostí mezi srážkovými úhrny a specifickými hodnotami přírodních zdrojů, což 

bylo zjištěno modelováním (www.chmu.cz). Umístění lokality Hněvice na mapě bilančních 

profilů ČR je znázorněno na následujícím obrázku: 

 

 
Obrázek č. 14: Mapa příslušnosti lokality Hněvice k hydrorajonům ČR (www.chmu.cz) 

 

2.1.8 Hydrogeologické poměry 

Lokalita Hněvice náleží do 4. bilančního celku české křídové pánve, 

hydrogeologického rajónu 453 - roudnická křída (Herčík F., Hermann Z., Valečka J., 1999). 

V širším okolí studované lokality mohou být předmětem zájmu dva zvodnělé kolektory. 

Kolektor A, který leží cca 70 m p.t. v perucko-korycanském souvrství a váže převážnou část 
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zásob podzemní vody, a kolektor B, který je vázán na kvartérní sedimenty tělesa labské terasy 

mezi svahem Hněvického vrchu a řekou Labe. Sama řeka Labe je drenážní bází celé oblasti a 

drénuje podzemní vodu z obou zvodní. Horniny permokarbonského stáří, které se v zájmové 

oblasti vyskytují, jsou sice zvodnělé, ale jejich propustnost je nízká. Hydrogeologickými vrty 

byla prokázána přímá závislost snižující se propustnosti permokarbonských hornin 

s přibývající hloubkou na klesající pórovitosti hornin. Současně dochází s přibývající 

hloubkou ke spínání puklin a permokarbon se stává nepropustným. Kolektor s puklinovou 

propustností v horninách permokarbonu byl vrtnými pracemi zjištěn v hloubce 1 204 – 1 256 

m p.t. (Žebera K., 1969). Hydrogeologické poměry širšího okolí zájmové lokality jsou patrné 

následujícího obrázku: 

 
Obrázek č. 15: Hydrogeologická mapa širšího okolí zájmového území (mapa ČGS 1 : 50 000, list 02-

44 Štětí) 

 

Hlubší kolektor A je vázán na písčité sedimenty perucko-korycanského souvrství. 

Celková zvodnělá mocnost kolektoru se pohybuje v prvních desítkách metrů, 

s piezometrickou úrovní v cca 5 m p.t.. V kolektoru A převládá puklinovo-průlinová 

propustnost, s výrazně vyšším podílem propustnosti průlinové. Koeficient hydraulické 

vodivosti kf se pohybuje v rozmezí n.10-5 až n.10-6 m.s-1 (Hazdrová et al., 1980). Generelní 
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směr proudění podzemní vody v kolektoru A je k SV (Svoboda J., 1969). Perucko–

korycanské souvrství je v celém zájmovém území pokryto nepropustnými spodnoturonskými 

sedimenty, které vytvářejí artézský strop. Kolektor A má z tohoto důvodu napjatou hladinu 

podzemní vody a v porovnání s úrovní hladiny kvartérního kolektoru B je jeho piezometrická 

úroveň vyšší. Tato skutečnost působí jako přirozená hydraulická ochrana kolektoru A, který je 

tak chráněn proti kontaminované podzemní vodě z kvartérní zvodně. Horniny spodního 

turonu (bělohorské souvrství) tvoří mezi kolektorem A a kolektorem B  hydrogeologický 

izolátor s velmi malou lokální puklinovou propustností, bez významné možnosti komunikace 

kolektorů na větší ploše. Kolísání hladiny podzemní vody v křídovém kolektoru A je 

určováno dlouhodobými tlakovými režimními pohyby a jejich souvislost s povrchovými 

vodami nebyla dosud důkladně prozkoumána. 

Mělký kolektor B je vázán na propustné kvartérní sedimenty písků, štěrkopísků a 

štěrků, velice omezeně pak na zvětralinový plášť turonských slínovců, který tvoří puklinový 

systém v přípovrchové zóně. Přesný charakter tohoto kolektoru přímo závisí na morfologii 

terénu a výskytu kvartérních sedimentů. Zvodeň je tedy v zájmové lokalitě vázána na údolní 

terasu, protože na svahu Hněvického vrchu nejsou výraznější kvartérní pokryvy vyvinuty a 

poměrně mocné terasové uloženiny na vrcholové plošině Hněvického vrchu jsou bezvodé. 

Generelní směr proudění podzemní vody v kolektoru B je k SSV, směrem k řece Labi coby 

drenážní bázi. Lokálně se  směr proudění podzemní vody může krátkodobě měnit na 

východní směr díky sanačnímu čerpání. Hladina podzemní vody se nachází v  úrovni 4 - 7 m 

p.t. a výška zvodnělého sloupce je tak až 10 m. Hydraulický gradient je velmi mírný, od paty 

svahu Hněvického vrchu směrem k Labi je I = 0,001%. Koeficient hydraulické vodivosti kf se 

v zájmovém území pohybuje v rozmezí n.10-3 až n.10-4 m.s-1. Specifické vydatnosti 

kvartérních vrtů realizovaných při starších průzkumech jsou větší než 10  l.s-1.m-1 (Svoboda 

J., 1969; Vencelides Z., 1996). Hladina kvartérního kolektoru v propustných sedimentech 

terasy je převážně volná, lokálně mírně napjatá v důsledku změn litofaciálního vývoje.  

Souvislost kolísání hladiny podzemní vody v kvartérním kolektoru B s mírou 

dešťových srážek je nevýznamná. Naopak zjevná je hydraulická souvislost vody v řece Labi 

s podzemní vodou kvartérních uloženin kolektoru B. Rozdíl hladiny řeky Labe a vrtů 

umístěných u paty Hněvického vrchu činí cca 0,5 m a pro úroveň hladiny podzemní vody ve 

všech vrtech umístěných ve studované lokalitě je hladina řeky Labe rozhodující. Při vysokých 

stavech na řece Labi se může směr proudění podzemní vody v kvartérním kolektoru obrátit a 
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změnit parametry kontaminačního mraku, ale protože je hladina řeky Labe celoročně 

udržována  minimálním stavem na jezu Račice (152 m n.m.), spád hladiny se během vyšších 

stavů hladiny řeky na změně ve výkyvech úrovní hladiny podzemní vody projeví maximálně 

o    cca 0,1 m (Vencelides Z., 2003). Vlivem povodní v r. 2002 došlo k prudkému nárůstu 

tlaku v kolektoru a anomálnímu zvýšení úrovně hladiny podzemní vody. Kolektor přešel do 

tlakového režimu, při kterém byla hladina podzemní vody napjatá pod polohou povodňových 

hlín a docházelo k přelivu podzemní vody z některých hydrogeologických vrtů (např. HV-43). 

Piezometrická úroveň kolektoru se v místech terénních depresí pohybovala více než 1 m nad 

úrovní terénu a zvýšená  úroveň hladiny podzemní vody přetrvávala v zájmovém území déle 

než 1 měsíc po odeznění povodňové vlny na Labi (Vencelides Z., 2003b). 

 

2.1.9 Využití podzemních vod 

Lokalita Hněvice je z vodárenského hlediska vzhledem k jiným částem české křídové 

pánve území méně významné. Podzemní voda zde má převážně nízkou kvalitu a vyžaduje 

složitější úpravu (úpravárenský typ vody II.b), zejména úpravu mineralizace a obsahu železa. 

V užším okolí studovaného území nejsou v současné době vodárensky využívány 

žádné zdroje podzemní vody. Kvartérní kolektor na levém břehu řeky Labe je sice pro 

množství využitelné vody vodárensky potenciálně využitelným zdrojem, avšak vzhledem 

k přítomnosti kontaminace a intenzivní zemědělské činnosti není její využití v užším okolí 

studovaného území příliš pravděpodobné. V širším okolí studovaného území je kvartérní 

kolektor využíván v rámci individuálních odběrů v obci Hněvice.  Podzemní voda mělkého 

kolektoru je z něj jímána za účelem zavlažování zahrad u rodinných domů, pro zásobování 

pitnou vodou je v obci zbudován vodovod. Nejbližší soustředěné odběry pro místní 

zásobování pitnou vodou se nacházejí v povodí potoka Čepel (71 l/s), kde je ale možnost 

kontaminace vyloučena z důvodu směru proudění podzemní vody a geomorfologie terénu 

(Vencelides Z., 1996 in Hasl, 2003). 

Cenomanský kolektor není v této oblasti perspektivní z hlediska využití k jímání 

podzemních vod díky nízké vydatnosti a nevhodnému úpravárenskému typu podzemní vody 

II.b (Svoboda J., 1969). 
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2.1.10 Hydrochemické poměry 

Podzemní vody permokarbonského kolektoru náleží jednotlivým podzónám spodní 

(chloridové) zóny. Jedná se o pliohalinní až hyperhalinní natrium-chloridové vody s vysokým 

obsahem CO2 a jednou z nejvyšších mineralizací (až 64,2 g/l), která byla u podzemních vod 

v Českém masivu zjištěna (Prouza V., 1968). Tyto vody mohou být rovněž klasifikovány  

jako uhličité rosoly se zvýšeným obsahem F, Li, Sr, Ba, I, Br a SiO2. Chemismus podzemní 

vody permokarbonské zvodně, studovaný ve vrtu Be–1 v obci Bechlín, je popsán 

Kurlovovým vzorcem na následujícím obrázku: 

 

  Cl 91   HCO3 8   Br 1 

 Na 84   Mg 7   Ca 7   K 2 

Obrázek č. 16: Kurlovův vzorec vody permokarbonských sedimentů, vrt Be-1 (Hazdrová M. et al., 
1980) 

 

Podzemní vody bazální cenomanské zvodně v křídovém kolektoru nebyly v zájmovém 

území objektem podrobnějších hydrochemických průzkumů. Jedná se o vody typu Ca–HCO3–

SO4 nebo Ca–Mg–HCO3–SO4 a jejich chemismus je popsán Kurlovovým vzorcem na 

následujícím obrázku (Hazdrová et al.,1980): 

 

  HCO3 49   SO4 37   Cl 14  

 Ca 67   Mg 33 

Obrázek č. 17: Kurlovův vzorec vody cenomanského kolektoru (Hazdrová M. et al., 1980) 

 

Podzemní voda turonské zvodně křídového kolektoru byla zastižena ve vrtech na 

svahu Hněvického vrchu v průběhu hydrogeologického průzkumu s.p. Stavební Geologie. 

Podzemní vody lze klasifikovat jako vody typu Ca–Mg–HCO3–SO4
  a Ca–Mg–HCO3 

s mineralizací v rozmezí 450 – 600 mg/l. Většina vzorků z těchto vrtů byla kontaminována 

ropnými uhlovodíky a vykazovala znaky přítomnosti redukčního prostředí. Byly 

zaznamenány zvýšené obsahy Fe2+, Mn2+ a CHSK a snížené obsahy dusičnanů. Celkově se 

jednalo o vodu s neutrálním pH a celkovou mineralizací v rozmezí 500 – 600 mg/l. Obsahy 

M 64,2 g/l 

M 645 mg/l 
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síranů se pohybovaly v rozmezí 50 – 117 mg/l, dusičnanů v rozmezí 5 - 18 mg/l. Podrobnější 

informace o chemismu vod této zvodně jsou uvedeny v následující tabulce:  

odběr 1979 HJ-1 HJ-6 HJ-11 HJ-15 HJ-17 

pH 7,2 7,2 7,4 7,2 7,6 

acidita (mval/l) 1 0,25 0,65 0,65 0,55 

alkalita (mval/l) 4,87 3,75 6 4,4 4,05 

celková mineralizace (mg/l) 564,5 523,4 597,5 563,9 453,1 

Na (mg/l) 6,82 9 6,58 5,79 5,4 

K (mg/l) 3,43 2 3,22 2,8 2,22 

NH4
+ (mg/l) 0 0 0 0 0,01 

Mg2+ (mg/l) 7,9 7,3 35,9 20,7 34,7 

Ca2+ (mg/l) 129,2 116,2 87,2 110,2 61,1 

Fe2+ (mg/l) 0,7 0,65 3,23 0,12 0,4 

Mn2+ (mg/l) 0,03 0 0,57 0 0,01 

Cl- (mg/l) 20,6 20,6 33,3 22,3 35,5 

NO2
- (mg/l) 0 0,01 0,04 0,06 0,02 

NO3
- (mg/l) 5,4 12,7 0 17,9 3,2 

HCO3
- (mg/l) 297,2 228,8 366,1 268,5 247,1 

SO4
2- (mg/l) 85,5 117 51,2 109,7 56,1 

HPO4
2- (mg/l) 0,01 0 0 0 0 

CHSK-Mn (mg/l) 1,94 3,9 3,21 2,8 1,96 

Tabulka 6: Chemismus podzemní vody v obzoru turonu (Bíža L., 1979) 

 

Podzemní vodu kvartérního kolektoru lze rozdělit do dvou typů: Ca(Mg)-HCO3 a 

Ca(Mg)–HCO3–SO4. Typ Ca(Mg)-HCO3 se vyskytuje ve vrtech umístěných blíže 

k Hněvickému vrchu (HV-31, HV-49, HV-50). Typ Ca(Mg)–HCO3–SO4 byl zjištěn v linii 

vrtů vzdálenějších od svahu Hněvického vrchu (HV-39, HV-41, HV-44) a je pro mělký 

kvartérní kolektor typičtější. Obecně se jedná o vodu s pH v rozmezí 6,9 – 8,3 a mineralizací 

600 – 1 100 mg/l, která se výrazně liší v obsahu síranů. Chemismus této podzemní vody je 

popsán Kurlovovým vzorcem na následujícím obrázku: 

  

  HCO3 69   SO4 24   Cl 6  

 Ca 82   Mg 9   Na 7 

Obrázek č. 18: Kurlovův vzorec podzemní vody kvartérního kolektoru, vrt HV-39 (Hazdrová M. et 
al., 1980) 

 

 

M 647 mg/l 
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2.2 Historie kontaminace na lokalitě Hněvice a sanace staré ekologické zátěže 

2.2.1 Historie kontaminace  

Velkosklad pohonných hmot ČEPRO a.s. Roudnice nad Labem se nachází na sv. 

svahu Hněvického vrchu na ploše cca 2 km2. Na v. hranici areálu velkoskladu leží železniční 

vlečka se stáčecím kanálem železničních cisteren, na z. hranici leží rovnoběžně s tokem Labe 

železniční koridor Praha – Děčín a silnice II.třídy spojující obce Hněvice a Horní Počaply. 

Tento zdroj kontaminace zájmového území leží mezi úpatím Hněvického vrchu a řekou Labe, 

vzdálenou cca 300 m. Velkosklad pohonných hmot a ropných produktů byl v tomto místě 

provozován už od 40. let 20. století. Největší podíl skladovaných ropných látek byl tvořen 

pohonnými hmotami (benzíny, letecký petrolej, motorová nafta) a ropou, v menší míře zde 

byly skladovány oleje. Kontaminace přírodního prostředí vykazuje směsný charakter všech 

těchto produktů (Bíža L., 1979).  

V celém průběhu užívání velkoskladu docházelo v rámci manipulace s ropnými 

látkami k opakovaným nekontrolovaným únikům ropných produktů do horninového prostředí, 

a to v rozsahu od menších úkapů při manipulaci se skladovaným materiálem až po méně časté 

velké havarijní úniky (např. 1948 – 1949). Zdroji dotace ropných látek do horninového 

prostředí a podzemní vody bylo především okolí skladovacích bloků a přečerpávacích nádrží, 

vypouštěcí stanice s podzemními nádržemi, železniční vlečky se stáčištěm (stáčecí kanál 

železničních cisteren), skladu olejů s nádržemi a manipulačních zařízení pro plnění 

autocisteren. Nepravidelné dotace z těchto zařízení doplňovaly po celou dobu provozu 

velkoskladu kontinuální úniky ropných látek, které vznikaly díky netěsnostem na 

produktovém potrubí a korozí postižených pláštích zásobníků a které měly z hlediska míry 

kontaminace horninového prostředí dlouhodobý kumulativní účinek (Bíža L., 1979). 

Vzhledem k technické nemožnosti indikace těchto úniků nelze množství uniklých látek přesně 

vyčíslit.  

Vzhledem ke svému stáří a rozsahu byla kontaminace ve studovaném území 

monitorována a hodnocena důkladně, a to minimálně od 60. let 20. století. Poprvé byla 

problematika rozsáhlé kontaminace horninového prostředí i podzemní vody hodnocena 

průzkumem Smejkala (1972, 1974), na který navázal rozsáhlý hydrogeologický průzkum 

Stavební geologie s.p. (Bíža L., 1979), jehož cílem bylo přesně určit ohniska znečištění 

ropnými látkami, celkový plošný rozsah kontaminace území a návrh opatření pro omezení 
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negativního vlivu ekologické zátěže na širší okolí lokality. Průzkumné práce se skládaly z 

vrtných prací, čerpacích zkoušek, režimního měření, analýz podzemních vod, geofyzikálních 

metod a geobotanické prospekce a jejich výsledkem bylo zmapování dvou ohnisek 

kontaminace (jedno v prostoru vrtů HVP 48, HV 50, HVP 51 a HVP 52, druhé v prostoru vrtů 

HV 31, HV 42, HV 41, HV 49) a vymezení kontaminačního mraku na ploše cca 7 ha. 

Množství ropných látek v horninovém prostředí bylo odhadnuto na řádově tisíce tun, obsah 

ropných uhlovodíků v podzemní vodě byl stanoven v rozmezí 0,01 mg/l na pomezí 

antropogenního pozadí až 4 - 20 mg/l ve vrtech v prostoru stáčiště a mocnost fáze na hladině 

podzemní vody byla až 20 cm.  Horninové prostředí bylo kontaminováno ve vysoké 

koncentraci již od povrchu (do 3 m p.t.) a nejvíce na a těsně pod hranicí zvodnění, tj. 3-4 m 

p.t., místy až do 7 m p.t. (Wallenfelsová M., 1986). Nejvyššího plošného rozsahu dosahoval 

kontaminační mrak v 70. letech, poté se vlivem omezení havárií, sanačního čerpání a procesů 

přirozené atenuace začal smršťovat. Sanační čerpání  bylo prováděno s přestávkami v průběhu 

80. a 90. let a spousta míst na lokalitě, která v těchto letech vykazovala kontaminaci ropnými 

uhlovodíky, je teď na minimálních koncentrací nebo pod mezí stanovitelnosti. 

V průběhu průzkumných prací s.p. Stavební Geologie bylo prokázáno, že v některých 

vrtech v kvartérním kolektoru existuje znečištění ropnými látkami, které změnilo  primární 

chemické složení podzemní vody v zájmové oblasti. Na rozdíl od nekontaminované části 

území byly nalezeny indikátory redukčního prostředí v podobě zvýšených obsahů Fe, Mn, 

NH4
+ a CHSK. Chemismy dvou rozdílných typů vod (kontaminovaná z vrtu HV-

31/nekontaminovaná z vrtu HV-39) jsou uvedeny v následující tabulce: 

odběr 1979 HV-31 HV-39 

pH 7,4 7,1 

acidita (mval/l) 1,2 0,4 

alkalita (mval/l) 11,9 5,3 

Celková mineralizace (mg/l) 1044,5 647,4 

Na (mg/l) 8,91 11,7 

K (mg/l) 2,53 1,82 

NH4
+ (mg/l) 0,4 0 

Mg2+ (mg/l) 21,9 15,8 

Ca2+ (mg/l) 186,4 137,3 

Fe2+ (mg/l) 35,6 0,09 

Mn2+ (mg/l) 2,73 0 

Cl- (mg/l) 26,9 26,6 

NO2
- (mg/l) 0 0 

NO3
- (mg/l) 0 6,8 

HCO3
- (mg/l) 752,2 323,4 
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odběr 1979 HV-31 HV-39 

SO4
2- (mg/l) 14,6 113,8 

HPO4
2- (mg/l) 0 0,05 

CHSK-Mn (mg/l) 10,2 2,1 

 
Tabulka 7: Chemismus podzemní vody v kvartérním kolektoru (Bíža L., 1979) 

 

Míra kontaminace zájmového území v 70. a 80. letech je znázorněna na následujícím 

obrázku a tabulce:  

Objekt 1979 1982 1983 1984 1986 

RL mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

HJ-1 0,02         

HJ-2 0,04         

HJ-3 0,03         

HJ-4 0,05         

HJ-5 0,02 0,05       

HJ-6 0,05         

HJ-7 0,06 0,83       

HJ-9 0,07 0,11 0,32 0,17   

HJ-10   0,17 0,21 0,17   

HJ-11 0,05 0,08 0,15 0,07   

HJ-12   0,09 0,07 0,08   

HV-18 0,38         

HV-19 0,3 0,09       

HV-20 0,08 0,07       

HV-32 5,11 7,12       

HV-33 1,12 0,16       

HV-34 0,28 0,17       

HV-35 0,07 0,06       

HV-36 0,04         

HV-37 0,04 0,11       

HV-38 0,38         

HV-39 0,06         

HV-40 1,87         

HV-43 0,27         

HV-44 1,35         

HV-45 0,08         

HV-46 7,39 7,46       

HJ-202         0,1 

HJ-203         0,16 
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Objekt 1979 1982 1983 1984 1986 

RL mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

HJ-207         0,08 

HJ-208         0,43 

HJ-209         0,055 

HV-210         0,06 

std.obec   0,02 0,02 0,02   

Tabulka 8: Přehled chemismu podzemních vod v 70. a 80. letech (zdroj  Geofond ČR) 

2.2.2 Rozsah kontaminace  

Po úniku ropné látky ze zdroje dochází k jejímu vsaku do horninového prostředí a 

vertikálnímu pohybu směrem k podloží, kde se hromadí a nahromaděná fáze horizontálně 

rozšiřuje. V případě, že se dostane na hladinu podzemní vody, je unášena ve směru jejího 

proudění. Pokud ropné látky setrvávají v horninovém prostředí déle, je jejich pohyb ovlivněn 

kolísáním hladiny podzemní vody. Na kontaktu kontaminantu s podzemní vodou vznikají 

zóny s různou formou existence ropné látky, přičemž v každé zóně se chování ropné látky liší. 

V pórech horniny bez vody se nachází v plynné fázi, dále tvoří kapalnou fázi plovoucí na 

hladině, přímo ve vodě existuje v podobě emulze a roztoku. Rychlost transportu je dána 

propustností horninového prostředí, hydraulickým spádem, viskozitou a hustotou látky a 

sorpcí. Horniny mají schopnost akumulace a stabilizace určitého množství ropné látky 

v aerační zóně vlivem sorpce a kapilárních sil, projevuje se zde také závislost na viskozitě 

látky a vlhkosti horniny. 

Podzemní nádrže na svahu a úpatí Hněvického vrchu jsou většinou založeny až do 

turonských hornin a jsou zdrojem kontaminace ropnými uhlovodíky v saturované i 

nesaturované zóně turonského obzoru. Hladina podzemní vody je v turonské zvodni značně 

zakleslá a polutanty se proto přednostně šíří vlivem gravitace puklinami a navětralými 

polohami. Vzhledem k velkým hloubkám hladiny podzemní vody tvoří v obzoru turonu 

nesaturovaná zóna mohutný retenční prostor, ale jeho retenční kapacita a rychlost šíření 

kontaminantu je významně menší než u průlinového prostředí kvartérních sedimentů. 

Generelní směr proudění podzemní vody v turonské zvodni je k VSV (tj. k řece Labi), ale 

migrace ropných látek nemusí díky puklinové propustnosti sledovat stejný směr. Systémy 

puklin kolmé k toku podzemní vody mohou působit jako překážky šíření polutantu nebo 

vychylovat jeho směr, případně mohou lokálně zadržovat fázi ropných produktů. Tyto  

akumulace nemohou dále migrovat, ale v delším časovém měřítku může kolísání hladiny 
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podzemní vody otevřít nové cesty pro jejich šíření. Největší koncentrace rozpuštěných 

ropných uhlovodíků ve vodě byla zjištěna ve vrtu HJ-13, a sice 4,1 mg.l-1 RU u bloku 237 

v roce 1977 (Bíža L., 1979). 

Zdroji kontaminace ropnými uhlovodíky v kvartérním obzoru jsou především 

železniční vlečka se stáčištěm, vypouštěcí stanice a produktovody, doprovázené v menší míře 

kontaminací z  kolejiště odstavné plochy cisteren  a skladu olejů. Hlíny a váté písky, uložené 

cca do 4 m p.t. v místě těchto zdrojů, představují díky svým sorpčním schopnostem určitou 

možnost retence průniku ropných látek, ale při dlouhodobém působení zdroje kontaminace lze 

předpokládat překročení této sorpční kapacity následované snadnějším průnikem ropných 

látek do štěrkopískových vrstev, které leží pod nimi a tvoří hlavní část kvartérního kolektoru. 

V těchto štěrkopískových vrstvách se ropné látky šíří díky vysoké propustnosti velice snadno, 

a to jak ve formě volné fáze, tak rozpuštěné v podzemní vodě. Směr jejich migrace je určen 

směrem proudění podzemní vody; vlivem difuze a disperze dochází k vějířovitému 

rozšiřování kontaminačního mraku (Vencelides Z., 2003a). Plošný rozsah znečištění 

kvartérního kolektoru lokality Hněvice ropnými uhlovodíky je znázorněn na následujícím 

obrázku: 
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Obrázek č. 19: Mapa rozsahu kontaminačního mraku na lokalitě Hněvice v letech 1970 – 2000 
(podklad mapy převzat z Vencelides Z., 2003a) 

 

2.2.3 Sanační a monitorovací systém 

Výsledky doprůzkumu provedeného r. 1995 vedly k rozhodnutí o zřízení ochranného 

sanačního systému (OSS) k sanaci stávajícího znečištění horninového prostředí a podzemní 

vody v okolí stáčecího kanálu železničních cisteren v areálu skladu pohonných hmot a k 

zabránění dalšímu šíření kontaminace ropných látek směrem k řece Labi, který byl proveden 

firmou OPV s.r.o.. Tento ochranný sanační systém je tvořen je tvořen linií ochranných vrtů 

(16 ks) tvořících hydraulickou clonu kontaminovaného území od nivy řeky Labe v délce 450 

m čerpaných na bázi kvartérního kolektoru a řadou mělčích sanačních vrtů (8 ks) pro 

odčerpávání silně kontaminované vody ze svrchní části kvartérní zvodně. Vzhledem 

k velkému depresnímu kuželi, který tyto vrty při zčerpávání způsobují (max.  čerpaný objem 



                
                Ústav HGIGUG Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy                                      Barbora Topinková 
   

 

Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků                                62 

   

 

může být až 125 l/s), je jejich provoz nepravidelný. Celkový pohled na sanační a 

monitorovací objekty na lokalitě Hněvice je znázorněn na následujícím obrázku: 

 

 

 

Obrázek č. 20: Schéma lokality Hněvice s vyznačením sanačních a monitorovacích vrtů a oblasti 
projektu CORONA (převzato z Vencelides Z., 2003a, upraveno) 

 

2.2.4 Projekt CORONA 

Všechny průzkumné práce provedené v rámci této disertační práce byly provedeny a 

jejich výsledky včleněny do projektu CORONA. Projekt CORONA (Confidence in 

fORecasting Of Natural Attenuation as a risk-based groundwater remediation strategy) 

probíhal v letech 2001 – 2005 v rámci 5. rámcového programu EU a byl financován 

Evropskou komisí (č. kontraktu EVK1-CT-2001-00087). Spolu s Přírodovědeckou fakultou 

Univerzity Karlovy se ho účastnily také Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, 
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Delft University of Technology, The Queen´s University of Belfast, Netherlands Organisation 

for Applied Scientific Research, Eberhard Kals-Universitaet Tuebingen, Technical University 

of Denmark, ESI Ltd. a Universitr Degli Studi Di Ferrara. 

Cílem projektu CORONA bylo zvýšení jistoty při vyhodnocení a předpovědi průběhu 

procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků; posílení vědecké báze posouzení procesů 

přirozené atenuace jako nástroje pro vypracování rizkové analýzy, potvrzení nových hypotéz 

o chování kontaminačních mraků vycházející ze současných poznatků, vyvinutí a otestování 

vzorkovačů s velkým rozlišením (víceúrovňové vzorkovače), vytvoření jednoduchých, ale 

účiných nástrojů pro kvantifikaci procesů NA (model CoronaScreen), určení vhodnosti 

využití těchto procesů jako sanačního prostředku a také představení těchto poznatků a dodání 

jednoduchých modelů a doporučených postupů odborné veřejnosti řešitelů sanačních projektů 

a pracovníkům státní správy členských zemí EU. V rámci tohoto projektu probíhaly 

výzkumné práce na 6-ti vybraných evropských lokalitách (Brabant-NL, Ferrara-IT, Sjoelund-

DK, Rexco-UK, Hnevice-CZ) doplněné laboratorními testy a matematickým modelováním. 

Jejich cílem bylo získání souboru kvalitních a podrobných 3D dat z několika kontaminačních 

mraků, především z oblasti reaktivní zóny kontaminačního mraku (corona), identifikace a 

kvantifikace procesů v těchto mracích a jejich potvrzení v laboratorním měřítku, tvorba  

koncepčních modelů lokalit, vývoj a validace numerických modelů pro interpretaci takto 

získaných dat a také pro předpověď vývoje kontaminačních mraků na jiných lokalitách 

doplněné vývojem doporučených postupů při využití procesů přirozené atenuace při vytváření 

analýzy rizik kontaminovaných území.  

Lokalita Hněvice byla v rámci projektu CORONA specifická svým umístěním na 

nátokové straně kontaminačního mraku a také přítomností hydraulické bariéry, která 

zabraňuje šíření kontaminaceve směru proudění podzemní vody. Proto byly průzkumné práce 

zaměřeny spíše na popis vertikálního než horizontálního šíření kontaminantu a míšení 

s nekontaminovanou vodou bohatou na elektronové akceptory. Na začátku projektu 

CORONA byla na lokalitě Hněvice vypracována diplomová práce, která shrnula dřívější 

poznatky o lokalitě, výsledky hydrochemických a zrnitostních analýz do geologických řezů a 

databáze SIS (Hösl P., 2003). V rámci výzkumné skupiny byly rovněž provedeny stopovací 

zkoušky pro zjistění podélné a příčné disperzivity a přednostních směrů proudění a 

případného míšení podzemních vod použitím 3 konzervativních stopovačů (Nol O., 2004). 
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Data získaná v rámci této disertace při terénních a laboratorních pracech byla použita pro 

vytvoření matematického modelu cyklu železa na lokalitě Hněvice (Vencelides et al., 2007).  

  

Obrázek č. 21: Letecký snímek lokality Hněvice s vyznačením části určené projektu CORONA 
(archiv OPV s.r.o.) 

 

 

3. METODIKA 

3.1 Vrtné práce 

V rámci terénních prací bylo na studované lokalitě v letech 2002 – 2003 vybudováno 6 

monitorovacích vrtů (PJ 500-505), 6 pozorovacích vrtů pro stopovací zkoušky (PV509-515) a 

5 víceúrovňových monitorovacích vrtů (HJ 506-508, PJ519 a PJ520). Umístění těchto objektů 

je přehledně znázorněno na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 22: Umístění monitorovacích objektů projektu CORONA na lokalitě Hněvice 

 

3.1.1 Monitorovací vrty 

Monitorovací vrty PJ 500-505 byly na studované lokalitě zbudovány v prosinci 2002. 

Tyto vrty byly budovány v kvartérním kolektoru, který v zájmovém prostoru dosahuje 

hloubky max. 10 m p.t. a je tvořen štěrkopísky a štěrky, na kterých leží vrstva 1-2 m dobře 

vytříděného jemnozrnného písku následovaného 0,5 – 2,5 m jílovitých hlín. Umístění vrtů 

bylo zvoleno na předpokládané proudnici vedoucí kontaminačním mrakem. Vrty byly 

zhotoveny pomocí soupravy ADBS-BOTEC s technologií kladivo na laně, s průměrem vrtání 

156-273 mm. Vystrojeny byly 110 PE pažnicí s perforací v hloubce 3-9 m p.t., bez obsypu, 

s jílovou cementací v rozmezí 0-2 m p.t. a kalníkem v hloubce 9,7-10 m p.t. Přesné údaje o 

jednotlivých vrtech udává následující tabulka a výstupy z GdBase, které jsou součástí Přílohy 

č.2. Souhrnné údaje o vrtech projektu CORONA jsou uvedeny v následující tabulce: 
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číslo vrtu hloubka vrtu HPV nar. HPV ust. Průměr vrtání Výstroj Obsyp od-do Jíl od-do 

  m m p.t. m p.t. mm mg/kg m p.t. m p.t. 

PJ500 10 4 4,4 156 110PE 3-9,7 0-2 

PJ501 10 3,7 4,3 156 110PE 3-9,7 0-2 

PJ502 8 3,6 4,1 273 110PE 3-7,7 0-2 

PJ503 10 3,4 4,1 273 110PE 3-9,7 0-2 

PJ504 10 3,5 4,2 273 110PE 3-9,7 0-1,5 

PJ505 10 3,4 4,1 273 110PE 3-9,7 0-1,5 

Tabulka 9: Technické údaje o monitorovacích vrtech zbudovaných v zájmovém prostoru lokality 
Hněvice 

 

 

Obrázek č. 23: Budování monitorovacích objektů MLS na lokalitě Hněvice, prosinec 2002 (archiv 
OPV s.r.o.) 

 

3.1.2 Víceúrovňové vzorkovací vrty (MLS) 

Víceúrovňové vzorkovací vrty (multilevel samplers, MLS) HJ506, HJ507, HJ508, 

PJ519 a PJ520 byly na studované lokalitě postupně budovány v prosinci 2002 a 2003. Také 

tyto vrty byly budovány v kvartérním kolektoru a to do hloubky 15 m p.t., tedy až na podloží 

kvartéru tvořené slínovci spodního turonu. Umístění vrtů bylo zvoleno na předpokládané 

proudnici v linii 506-520. Vrty byly zhotoveny pomocí soupravy ADBS-BOTEC 

s technologií kladivo na laně, s průměrem vrtání 150-320 mm. Vystrojeny byly 220PE pažnicí 
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s obsypem kačírkem 4/8 v hloubkovém intervalu 0,5-15 m p.t.. Přesné údaje o jednotlivých 

vrtech udává následující tabulka a výstupy z gd-Base, které jsou součástí Přílohy č. 2. 

číslo vrtu hloubka vrtu HPV nar. HPV ust. Průměr vrtání Výstroj Obsyp od-do Jíl od-do 

  m m p.t. m p.t. mm mg/kg m p.t. m p.t. 

HJ506 15 4,3 4,5 150-280 220PE 2,2-15 0-2,2 

HJ507 15 4 4,4 150-280 220PE 1,8-15 0-1,8 

HJ508 15 4,5 4,7 150-280 220PE 2,0-15 0-2 

PJ519 15 4,5 5 220-320 220PE 0,5-15 0-2 

PJ520 15 4,5 5 220-320 220PE 0,5-15 0-2 

Tabulka 10: Technické údaje o víceúrovňových vzorkovacích vrtech zbudovaných v zájmovém 
prostoru lokality Hněvice 

 

 
Obrázek č. 24: Monitorovací objekty MLS na lokalitě Hněvice, prosinec 2003 (archiv OPV s.r.o.) 

 

K zajištění monitoringu sledovaných geochemických parametrů v různých 

hloubkových úrovních byly ve vrtech HJ506, HJ507, HJ508, PJ519 a PJ520 trvale 

instalovány víceúrovňové vzorkovače. Tyto vrty byly vystrojeny polypropylenovými 

trubicemi doplněnými vakuovými pumpami. Vrty HJ 506, HJ 507 a HJ 508 byly vystrojeny 

ve 12-ti úrovních, vrty PJ519 a PJ520 ve 40-ti úrovních. V okolí hladiny podzemní vody byly 

vzorky podzemní vody odebírány staticky a to v intervalu 15 cm, hlouběji k bázi kvartérního 
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kolektoru pak po 50 cm. Instalační práce a výstroj MLS jsou znázorněny na následujících 

obrázcích:  

 

Obrázek č. 25: Výstroj vrtů pro víceúrovňové vzorkování, prosinec 2003 (archiv OPV s.r.o.) 

 

Obrázek č. 26: Práce při vystrojování vrtů MLS, prosinec 2003 (archiv OPV s.r.o.) 
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3.2 Analýza pevné fáze 

Vzorky pevné fáze byly odebírány během vrtných prací v letech 2002 - 2003. Byly 

odebírány do skleněných vzorkovnic a předány ke stanovení NEL, BTEX, k silikátové 

analýze,   speciaci železa a mineralogickým analýzám na příslušná pracoviště (OPV s.r.o., 

ČGS, PřF UK). Analýza pevné fáze byla zaměřena na speciaci forem železa a manganu a 

studium přítomnosti sekundárních minerálů obsahujících Fe a Mn se zaměřením na 

identifikaci sekundárních zrn a nárůstů vzniklých díky mikrobiální činnosti a srážení 

karbonátů a hydroxidů železa a manganu v průběhu procesů přirozené atenuace ropných 

uhlovodíků. 

 

3.2.1 Odběry a uložení vzorků 

Pro analýzu obsahu ropných látek a silikátovou analýzu byly vzorky odebrány do 

skleněných vzorkovnic. Vzorky pro extrakce a speciaci forem železa byly pro zajištění odběru 

neoxidovaného materiálu odebrány z centrální části vrtných jader do 40 ml skleněných viálek 

a za dodržení co nejkratších manipulačních časů naplněny dusíkem, víčka byla zajištěna 

voskem a viálky umístěny do mrazícího boxu. 

 

3.2.2 Analýza organických komponent pevné fáze 

Obsah organického znečištění vzorků zemin získaných při vrtných pracích byl 

analyzován v laboratoři OPV a.s. chromatograficky po extrakci freonem. Celkový 

organický uhlík (TOC) byl získán po termickém rozložení vzorku v peci metodou 

alkalimetrické titrace s coulometrickou detekcí.  

 

3.2.3 Silikátová analýza 

Silikátová analýza vzorků byla provedena v centrální laboratoři ČGS – Barrandov dle 

platných norem ČSN nebo SOP (metody resortu prováděné dle Weiss D. et al. (1983): 

Metody chemické analýzy nerostných surovin, ÚÚG Praha.). Přehled použitých metod a mezí 

stanovitelnosti je uveden v následující tabulce: 
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Složka Použitá metodika Mez stanovitelnosti (%) 

SiO2 ČSN 72 0105-1 0,1 

TiO2 SOP 0,01 

Al2O3 ČSN 72 0109-1 0,01 

Fe2O3 ČSN 72 0110-1 0,01 

FeO ČSN 72 0111 0,03 

MgO ČSN 72 0114-1,2,3 0,01 

MnO SOP 0,001 

CaO ČSN 72 0113-1,2,3 0,05 

SrO SOP-ICP 0,00001 

BaO SOP-ICP 0,00003 

Li 2O SOP 0,001 

Na2O SOP 0,01 

K2O SOP 0,01 

P2O5 ČSN 72 0116-2 0,005 

F spektrofotometrie 0,005 

Cl Potenciometrická titrace 300 mg/kg 

CO2 ČSN EN 13137 0,05 

Cnekarb. ČSN EN 13137 0,01 

Stot. ČSN EN 13137 0,01 

H2O+ ČSN 72 0103 0,05 

H2O- ČSN 72 0102 0,05 

Scelk. Alkalimetrická titrace s coulometrickou detekcí 0,01 
celková sušina, 
ztráta žíháním Interní předpis dle ČSN 83 0550  

Tabulka 11: Technické údaje o víceúrovňových vzorkovacích vrtech zbudovaných v zájmovém 
prostoru lokality Hněvice 

 

3.2.4 Extrakce pro speciaci železa a manganu 

Extrakce pro detailní speciaci forem Fe a Mn byly provedeny v laboratořích Danmarks 

Tekniske Universitat a firmy OPV s.r.o. dle postupů popsaných v pracích Herona et al. 

(1994a,b,c). Tento soubor extrakcí zajišťuje přehled o obsahu celkového, dvojmocného a 

trojmocného železa a dvojmocného manganu v pevném vzorku s přihlédnutím k jednotlivým 

minerálům a chemickým formám, ve kterých se tyto prvky vyskytují. Extrakce byly 

provedeny na 3 replikátech každého vzorku. Pro zabránění snížení obsahu extrahovaného 

Fe(II) společně se zvýšením OXC kvůli zformování lehce redukovatelných (hydr)oxidů 

železa a mikrobiální redukci Fe a Mn byly vzorky po celou dobu mezi odběrem a extrakcí 

uzavřeny v dusíkové atmosféře skleněných viálek a uloženy v mrazícím boxu.  
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3.2.4.1 Extrakce Ti-EDTA 

Extrakční roztok 0,008M Ti3+ v 0,05M EDTA byl připraven z TiCl3 (15% w/v, 

bezželeznatý,  v 15% HCl) a rozpuštěn v deionizované vodě. pH výsledného roztoku bylo 

upraveno na 6,0 pomocí NaOH, který byl přidán před smíšením s TiCl3 aby zabránil srážení 

EDTA při nízkém pH. Extrakční roztok byl poté uložen v anaerobním boxu kvůli prevenci 

jakékoli oxidace Ti3+ atmosférickým kyslíkem. Pro dodržení tohoto efektu při uchovávání byl 

používán roztok ne starší 14-ti dnů.  

Samotné určení oxidační kapacity sedimentu (OXC) bylo provedeno v anaerobním 

boxu. 10 ml roztoku Ti3+ - EDTA bylo vpraveno do připravených baněk obsahujících 

nesušený vzorek o hmotnosti 1 g +/- 0,02. Viálky se poté nechaly rotovat 24 h při 200C při 

rotaci 2 ot/min. Po této extrakční periodě byly z roztoku na centrifuze odstraněny částice větší 

než 0,25 µm. Extrakční činidlo bylo světle fialové s normálním spektrem s maximem při 550 

nm. Ti3+ v extraktu byl okamžitě kvantifikován titrací v anaerobních podmínkách roztokem 

0,006N K2Cr2O7 v 10%-ní H2SO4 (připraveného z 99,8-100,2%-ního K2Cr2O7).  V průběhu 

titrace se zbarvení změnilo z fialové na světlemodrou. Poté byl přidán redox indikátor Neutral 

Red (E0 = -0,29V při pH 7 a +0,24V při pH 0), a titrace byla dokončena se změnou z bezbarvé 

do tmavofialové. Množství Ti3+ bylo určeno na základě vztahu: 

6Ti3+ + Cr2O7
2- + 14H+ = 6Ti4+ + 2Cr3+ + 7H2O 

Maximální zjistitelná OXC (100%-ní redukční využití) odpovídá 150 µekv/g pro 0,6 g 

vzorku (Heron, 1994a). Kvantifikace byla ověřena titrací standardních objemů Ti3+ 0,05M 

EDTA. Extrahované obsahy Fe a Mn byly určeny metodou AAS. Extrahovaný obsah Fe(II) 

byl zjištěn spektrofotometricky ferozinovou metodou. 

 

3.2.4.2 Extrakce 0,5 M HCl  

Pro speciaci forem železa vázaného v oxidech a hydroxidech byly v laboratořích DTU 

a OPV s.r.o. provedeny extrakce 0,5 M HCl za studena. Vzorky o hmotnosti 1 g +/-0,02 g byly 

v dusíkové atmosféře odváženy do 20 ml skleněných viálek, do kterých byl následně přidán 

extrakční roztok kyseliny. Vzorky byly umístěny do třepačky na 24 hod a poté z nich byl 

odstraněn sediment na centrifuze (30 min při 1 500 ot/min). Ve výsledném roztoku bylo 

analyzováno Fecelk. a Fe(II). Obsah Fe(II) byl ihned po ukončení třepání a centrifuze 
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analyzován spektrofotometricky v roztoku po reakci s 1,10-fenantrolinem. Obsah Fecelk. byl 

změřen na spektrometru s indukčně vázaným plazmatem Perkin-Elmer OPTIMA 5300 DV do 

48 hod od otevření vzorků.   

 

3.2.4.3 Extrakce 6M HCl 

Extrakce 6M HCl pro zjištění obsahu sulfidického železa byla provedena 

v laboratořích DTU a ČGS. Vzorky o hmotnosti 1 g +/- 0,02 g byly v dusíkové atmosféře 

odváženy do 20 ml skleněných viálek, do kterých byl následně přidán extrakční roztok 

kyseliny. Vzorky byly následně umístěny do třepačky na 1 hod a poté z nich byl odstraněn 

sediment na centrifuze (30 min při 1 500 ot/min). Sulfan uvolněný z okyseleného vzorku (k 

pevným vzorkům se přidá odpovídající množství vody – 200 ml), byl při 50 - 60°C vytěsněn 

proudem dusíku a absorbován v 0,1 M NaOH. Spektrofotometrické stanovení po destilaci je 

prováděno v kyselém prostředí, kdy v přítomnosti železitých iontů reaguje uvolněný sulfan s 

N,N-dimethyl-p-fenylendiaminem za vzniku methylenové modři. Metodou lze stanovit sulfan 

a sulfidy v koncentracích nad 0,05 mg/l v kapalných vzorcích a nad 1 mg/kg v pevných 

vzorcích. Absorbance barevných roztoků se měří proti vodě při 660 nm v 1cm kyvetách. 

Spektrofotometrické stanovení po destilaci bylo provedeno v kyselém prostředí, kdy v  

přítomnosti železitých iontů reaguje uvolněný sulfan s N,N-dimethyl-p-fenylendiaminem 

za vzniku methylenové modři. Metodou lze stanovit sulfan a sulfidy v koncentracích nad 0,05 

mg/l v kapalných vzorcích a nad 1 mg/kg v pevných vzorcích. Absorbance barevných roztoků 

se měří proti vodě při 660 nm v 1cm kyvetách. Obsah Fe měřen na spektrometru s indukčně 

vázaným plazmatem Perkin-Elmer OPTIMA 5300 DV do 48 hod od otevření vzorků.   

 

3.2.5 Mineralogická analýza 

Speciace sekundárních fází a pozorování primárních minerálů ve studovaném 

sedimentu bylo zajištěno pomocí RTG-difrakce, po které následovalo konkrétnější určení 

sekundárních minerálů pomocí elektronové mikrosondy (SEM) a Ramanovy spektrometrie. 
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Obrázek č. 27: Vzorky sedimentu z lokality Hněvice připravené k analýze SEM 

 

3.2.5.1 RTG-difrakce  

Vzorky pro základní mineralogický popis studovaného sedimentu byly uloženy do 

skleněných vzorkovnic a poté v laboratoři vysušeny při teplotě 250C. Pro studium minerálů 

železa byly těžké minerální fáze vyseparovány ze sedimentu pomocí bromoformu v laboratoři 

ÚGMNZ PřF UK Praha. Takto připravené sedimenty byly podrceny v achátové misce a 

pomocí lihu naneseny na mikroskopová sklíčka. Měření bylo provedeno na přístroji X´Pert 

Pro system PANanalytical B.V. za použití Cu-anody na pracovišti ÚGMNZ PřF UK Praha. 

Operační podmínky byly 40 kV/30 mA, krok 0,05/30 s v rozmezí 3-70 2 theta. Identifikace 

píků na difraktogramech byla provedena pomocí softwaru X´Pert Highscore 1.0d 

(PANanalytical B.V., Almelo, Netherlands). Pozadí difraktogramu bylo určováno 

automaticky dle Sonneveld a Vissera, parametr prohnutí byl nastavován ručně podle průběhu 

záznamu.  

 

3.2.5.2 Elektronová mikrosonda (SEM)  

Vzorky pro měření na elektronové mikrosondě byly odebrány do skleněných 40 ml 

viálek do dusíkové atmosféry, víčka byla zavoskována a vzorky ihned umístěny do mrazícího 
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boxu. V brusírně ÚGMNZ PřF UK Praha z nich byly zhotoveny nábrusy z pryskyřice, které 

byly následně napařeny uhlíkovou vrstvou. Analýza SEM byla provedena v laboratoři ČGS na 

přístroji Cam Scan 3200 s energiově disperzním analyzátorem (EDS) LINK ISIS 300, 

kalibrovaném na standardy SPI#02753-AB, s expozičním časem 60 s. Analytické podmínky: 

urychlovací napětí 15 kV, proud elektronového svazku 4 nA.    

 

3.2.5.3 Ramanova spektrometrie  

Spektra minerálů železa byla měřena v Centrální laboratoři VŠCHT Praha z leštěných 

nábrusů Ramanovým disperzním spektrometrem Jobin Yvon (model Labram HR) který je 

vybaven konfokálním mikroskopem Olympus. Jako excitační zdroj byl použit laser o vlnové 

délce 532,2 nm o vstupním výkonu 50 mW. Vzorky byly měřeny při parametrech, při kterých 

nedochází k tepelné destrukci vzorku, tj. výkonu 0,5 mW, měřícím čase 20 s a 20 akumulací 

spektra. Byla použita mřížka o 600 vrypech/mm, štěrbina monochromátoru 100 a clona 1 000. 

Jako detektor byla použita vzduchem chlazená CCD kamera. Pro měření byl použit objektiv 

se zvětšením 50x a průměrem měřené plochy cca 1 µm. 

 

3.3 Podzemní voda 

Vzorky podzemní vody byly odebírány staticky; z vrtů umístěných na pozadí 

sledované lokality byly odebírány v jedné hloubkové úrovni, z vrtů umístěných 

v kontaminačním mraku (MLS) z většího počtu hloubkových úrovní kolektoru. Tyto prosté 

bodové vzorky by měly být v hydrochemické rovnováze a zároveň by měly reprezentovat 

přesné složení podzemní vody v místě odběru a odrážet stratifikaci podzemní vody pomocí 

vzorků odebraných po 10 – 50 cm úrovních.  Vzhledem k malému průměru vzorkovaných 

objektů (X mm) bylo pro získání vzorku využito peristaltické/plynové výtlačné čerpadlo, 

jehož použití rovněž zabraňuje odtěkání organických složek ze vzorku. Vzorky podzemní 

vody byly filtrovány pro odlišení forem látek v roztoku a eliminaci chyb při fotometrických 

stanoveních filtrem 0,45 µm a ty, které byly určeny pro analýzu kovů, byly fixovány HCl na 

pH 2.  

Fyzikálně-chemické parametry podzemní vody byly při odběru v terénu měřeny 

přístrojem  WTW Multi 340i s elektrodou SentiTix 41 pro kombinované měření pH a T,  
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galvanickým měřičem rozpuštěného kyslíku (DO) CellOx 325, kombinovanou elektrodou 

AgCl-Pt na měření Eh a elektrodou Tetracon 325-4 pro měření konduktivity. 

 

Obrázek č. 28: Odběry a on-site měření redoxních  parametrů podzemní vody na lokalitě Hněvice, 
duben 2003 (archiv OPV s.r.o.) 

  

3.3.1 Terénní měření 

       V terénu byla provedena měření Eh, pH, O2, konduktivity, teploty a titrace KNK4,5  a 

ZNK8,3.  
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Obrázek č. 29: Filtrace a titrace vzorků podzemních vod on-site na lokalitě Hněvice, duben 2003 
(archiv OPV s.r.o.) 

3.3.2 Laboratorní stanovení 

Laboratorní stanovení KNK a HCO3
- byly stanoveny dle ČSN EN ISO 9963, CO2 dle 

ČSN 830520 č.8 (výpočet). Analýza Fe a Mn byla provedena metodou AAS, analýza Fe2+ 

spektrofotometricky reakcí s 1,10-fenantrolinem. Fe3+ bylo určeno výpočtem. Analýzy 

hlavních iontů byly provedeny dle ČSN ISO 6058 (Ca), ČSN ISO 6059 (Mg), ČSN EN ISO 

11885 (Na, K) a ČSN ISO 6059 (tvrdost celková). Sírany byly stanoveny gravimetricky po 

srážení BaCl2. Dusičnany v podzemní vodě byly stanoveny spektrofotometricky, dusitany dle 

ČSN EN 26777, amonné ionty dle ČSN ISO 7150-1. Chloridy byly stanoveny 

argentometrickou titrací (ČSN ISO 9297), fluoridy dle ČSN ISO 10359-1. BTEX, TMB, CH4 

byly stanoveny chromatograficky na  GC-FID Trace Thermo Finnigan v laboratoři OPV 

s.r.o..  

 

3.4 Stabilní izotopy 

Vzorky podzemní vody byly ihned po odběru filtrovány na fitru 0,45µm pro 

odstranění koloidních forem železa a jejich pH bylo upraveno pomocí NaOH na hodnotu cca 
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10. Ještě v terénu bylo poté provedeno vysrážení BaSO4 pomocí roztoku BaCl2 (koncentrace 

100 g/l na 10% objemu vzorku) při pH upraveném na hodnoty 2-2,5 a teplotě 800C. Vzniklá 

sraženina byla ponechána 12 hodin v chladu, aby byl proces srážení dokončen a poté byl 

získaný síran barnatý vymyt destilovanou vodou z roztoku na filtru 0,45 µm a vysušen při 

teplotě 500C. 

Analýzy δ13C (‰ PDB)  v DIC byly provedeny v centrální laboratoři ČGS – 

Barrandov, analýzy δ18Ο and δ 34S v síranech byly provedeny v laboratořích Environmental 

Engineering Research Centre, School of Civil Engineering, Queen´s University Belfastu. 

Analýza δ13C v DIC byla provedena na hmotnostním spektrometru Geo 20-20 napojeném na 

prvkový analyzátor Fisons 1108 a GC-IRMS. Pro analýzu δ18O a δ34S v (SO4)
2- byly použity 

přístroje DELTA PLUS TC/EA (δ18O) a Micromass Eurovector TC/EA (δ34S). Vzorky 

získaného BaSO4 byly převedeny na SO2 (pro analýzu δ34S) reakcí s Na3P3O9 a na CO2 

pyrolytickou reakcí síranu s grafitem. Množství 0,1 – 0,3 mg vzorku bylo poté odváženo do 

stříbrných (δ18O), respektive cínových (δ34S) odpařovacích misek. V přístroji byl pro 

referenční plyny použit mezinárodní standard IAEA-NBS 127.    

 

3.5 Software 

Pro vytvoření map a řezů 2-D distribuce ropných uhlovodíků, elektronových 

akceptorů a elektronových donorů a produktů biodegradace v podzemní vodě kvartérního 

kolektoru byl použit Surfer 8.0 s využitím metody kriging pro interpolaci dat (Golden 

Software, 2002). Stejný software byl využit pro vytvoření map objektů na lokalitě a mapy 

hladin podzemní vody. Pro vytvoření geologických řezů, map a obrázků včetně zkreslení 

výstupů po interpolaci dat byl využit Corel Draw 12.0 (Corel Corp., 2005). Dokumentace 

vrtných a vzorkovacích prací na geologických profilech jednotlivých studovaných vrtů byla 

vytvořena v databázově-grafickém systému GdBase (WellCAD, ALT). Speciační výpočty 

byly provedeny v programu PHREEQC-2 (Parkhust and Appelo, 1999).  
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4. VÝSLEDKY 

4.1 Pevná fáze 

4.1.1 Geologické a hydrogeologické poměry lokality CORONA 

Vrty zbudované v rámci projektu CORONA na lokalitě Hněvice se nacházejí cca 500 

m od levého břehu řeky Labe. Pozorovací vrty PJ500-505 a PV509-514 jsou v celém svém 

profilu vyhloubeny ve štěrkopíscích labské terasy a to do hloubky cca 6 – 10 m p.t. 

Hydrogeologické vrty HJ506–508 a PJ519–520 dosahují svojí bází do 15 m p.t. a zasahují tak 

vrstvy nepropustných šedých slínovců turonského stáří. Tyto slínovce jsou světlešedé, 

prachovité, tuhé, s úlomky křemene a při povrchu navětralé. Nad touto vrstvou izolátoru se 

nachází vrstvy studovaného kvartérního kolektoru.  

Kvartérní pokryv má v oblasti projektu CORONA mocnost cca 14 – 15 m. Ve své 

spodní části v hloubce 6 – 14 m p.t. je kvartérní kolektor tvořen fluviálními štěrky a 

štěrkopísky o různé velikosti valounů křemene a živců (5 – 15 cm) s matricí z hrubozrnného 

hnědožlutého písku. Nad touto vrstvou leží cca 3 m silná vrstva jemně- až hrubozrnného písku 

(cca 2,5 – 6 m p.t.), ve které je vázán největší podíl kontaminace ropnými uhlovodíky. Písek 

v této oblasti je dobře vytříděný, s převládající jemnozrnnou frakcí ve vyšší části vrstvy, 

šedožlutý nebo žlutohnědý s přítomností limonitizovaných poloh a obsahem křemenných 

valounků o velikosti 3 – 8 cm (10 – 30%). Nejsvrchnější vrstva studovaného kolektoru je 

tvořena hlínami a písčitými nebo jílovitými povodňovými hlínami světlehnědé nebo rezavě 

hnědé barvy, na kterých lze místy najít cca 0,5 m silnou vrstvu tuhé hnědé ornice nebo 

antropogenní hlinitokamenité navážky. Geologický řez lokalitou Hněvice, vyhodnocený na 

základě dat získaných z vrtů projektu CORONA, je patrný z následujícího obrázku: 
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Obrázek č. 30: Detailní geologický řez zájmovým územím CORONA 

 

Zrnitostní analýza sedimentů z lokality Hněvice (Hösl P., 2003) ukázala na přítomnost 

textur typu jemnozrnného písku, štěrkopísku a štěrku, přičemž štěrkopísek a jemnozrnný 

písek jsou zde textury nejrozšířenější. Výsledky zrnitostní analýzy jsou znázorněny na 

následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 31: Grafy závislosti výskytu jednotlivých zrnitostních frakcí na hloubce (převzato z Hösl 
P., 2003) 

 

Hladina podzemní vody v kvartérním kolektoru v prostoru projektu CORONA na 

lokalitě  Hněvice se pohybuje v hloubce 4,5 – 5 m p.t. (152,5 – 153 m n.m.) a mocnost 

saturované zóny je tak cca 10 m. Směr proudění podzemní vody je ve studované části území 

SV, paralelně s řekou Labe; místy se mírně stáčí směrem k V vlivem sanačního čerpání. 

Kolektor fluviálních písků a štěrkopísků je typický průlinovou propustností a efektivní 

porozitou 0,25, hydraulická konduktivita byla stanovena na 10-3 – 10-4 m/s a transmisivita 1 

800 m2/den (Hazdrová et al., 1980). Pro bližší porozumění proudění podzemní vody a zjištění 

hodnot podélné a příčné disperzivity na lokalitě Hněvice bylo v rámci projektu CORONA 

provedeno několik stopovacích zkoušek pomocí jodidů, bromidů a MTBE (Nol O., 2004). 

Z těchto zkoušek vyplynulo, že rychlost proudění podzemní vody v části kvartérního 

kolektoru, ve kterém probíhají procesy přirozené atenuace ropných uhlovodíků 

nejmarkantněji, tj. 0 – 5 m pod hladinou podzemní vody, je cca 1 m/den. Hlubší část 

kvartérního kolektoru, tj. 5 – 10 m pod úrovní hladiny podzemní vody, je z hlediska výsledků 
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stopovacích zkoušek mnohem více propustná. Stopovací zkouška prokázala nízkou podélnou 

disperzivitu a relativně vysokou příčnou disperzivitu. V blízkosti vrtu PJ503 je v prvním 

z vrtů hydraulické bariéry zapuštěno čerpadlo v 15 m p.t., které čerpá 3 l/s, a těsně u hladiny 

je další čerpadlo čerpající 0,1 l/s. Tato skutečnost ovlivňuje proudění podzemní vody 

v prostoru těchto vrtů. V tomto prostoru není dle karotážních měření (Pitrák M., 2002) 

proudění čistě horizontální, ale kombinované (tj. proudnice směřují šikmo dolů) a podporuje 

domněnku, že prostředí je v tomto prostoru značně nehomogenní. Směr proudění podzemní 

vody a úrovně hladin podzemní vody v prostoru lokality CORONA jsou znázorněny na 

následujícím obrázku: 

 

 

Obrázek č. 32: Mapa hydroizohyps pro území CORONA (Nol O., 2004) 

  

Průměrné měřené úrovně hladin podzemní vody za rok 2004 (Nol O., 2004) jsou 

uvedeny v následující tabulce: 
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Objekt HPV 2004 (m n.m.) Objekt HPV 2004 (m n.m.) 

HV 401 152,8 PV 510 152,8 

PJ 500 152,9 PV 511 152,8 

PJ 501 152,8 PV 512 152,8 

PJ 502 152,9 PV 513 152,8 

PJ 503 152,8 PV 514 152,8 

PJ 504 152,8 PV 515 152,8 

PJ 505 152,8 PV 516 152,7 

HJ 506 152,3 PV 517 152,8 

HJ 507 152,8 PV 518 152,8 

HJ 508 152,8 PJ519 153 

PV 509 153 PJ520 153 

HV-43 152,9     
 

Tabulka 12: Tabulka hladin podzemní vody v době odběrů vzorků podzemních vod (Nol O., 2004) 

 

4.1.2 Organické látky v pevné fázi 

        Kontaminace ropnými uhlovodíky je vázána na vrstvy kvartérních štěrků, štěrkopísků a 

písků v hloubce 5 – 8 m p.t., ve vrtech PJ519 a PJ520 byla hloubka kontaminace zjištěna 

v rozsahu 3 – 10 m p.t. Průběh obsahu ropných uhlovodíků stanovených jako parametr NEL 

ve vrtech HJ506, 507 a 508 a PJ519 a 520 je znázorněn na následujícím grafu: 
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Graf 1: Obsah NEL v pevné fázi hydrogeologických vrtů HJ506, HJ507, HJ508, PJ519 a PJ520 
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Graf 2: Obsah NEL v pevné fázi pozorovacích vrtů PJ500 – PJ505 

 

Ve vzorcích kolektoru z lokality Hněvice byla kontaminace ropnými uhlovodíky 

analyzovaná jako parametr NEL nalezena v rozsahu až <10 – 6,44 mg/kg ve vrtu HJ508, 21 – 

6 600 mg/kg v PJ 519 a 45 – 8 800 mg/kg ve vrtu PJ520 s nejkontaminovanější částí 

kolektoru v hloubce 5 – 6 m p.t.. V pozorovacích vrtech byly nejvyšší koncentrace NEL 

nalezeny ve vrtu PJ503 a to <10 – 3 800 mg/kg s nejvyšší mírou znečištění v horizontu 4,5 – 

6,5 m p.t.; ve vrtech PJ500, PJ501, PJ502, PJ504 a PJ505 se hodnoty NEL pohybovaly  

v rozmezí <10 – 410 mg/kg. V pozorovacích vrtech pro stopovací zkoušku byla největší 

kontaminace ropnými uhlovodíky nalezena ve vrtech PV512, PV513, PV514 a PV515 

s hodnotami 1 800 – 4 000 mg/kg NEL v hloubkovém horizontu 5 – 7 m p.t.. Prostorová a 

plošná distribuce NEL v kvartérním kolektoru lokality CORONA je znázorněna na 

následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 33: Prostorová distribuce NEL v zemině na lokalitě CORONA 

 

Obrázek č. 34: Mapa znečištění zemin NEL v zájmovém území (2002 – 2004) 
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Obsahy BTEX byly pod mezí stanovitelnosti (< 0,005) ve vrtu HJ506. Ve vrtu HJ507 

byly zjišteny obsahy ethylbenzenu 0,006 – 0,019 mg/kg a xylenu 0,14 – 0,45 mg/kg a to 

v hloubce 4,5 – 6,5 m p.t. Ve vrtu HJ508 byly obsahy ropných uhlovodíků nejvyšší také 

v hloubce 4,5 – 6,5 m p.t. a dosahovaly hodnot 0,006 – 0,4 mg/kg ethylbenzenu a 0,2 – 1,9 

mg/kg xylenu. V tomto vrtu také byla detekována přítomnost isopropylbenzenu (až 0,14 

mg/kg), n-propylbenzenu (až 0,31 mg/kg), ethyltoluenu (1,83 mg/kg), 1,3,5-trimethylbenzenu 

(0,58 mg/kg), 1,2,4-trimethylbenzenu (1,7 mg/kg), 1,2,3-trimethylbenzenu (0,25 mg/kg), n-

heptanu (0,66 mg/kg), cyklohexanu (0,2 mg/kg) a methylcyklohexanu (0,77 mg/kg). 

Vzhledem ke stáří kontaminace nebyl ve vzorcích zemin z vrtů HJ507 a HJ 508 nalezen 

benzen ani toluen. V pozorovacích vrtech pro stopovací zkoušky byl identifikován benzen ve 

vrtech PV514 a PV515 (0,018 – 0,027 mg/kg), ethylbenzen ve vrtech PV512 – 515 (0,021 – 

1,9 mg/kg a xyleny ve vrtech PV512 – 515 (0,016 – 8 mg/kg).   

 Celkový obsah organického uhlíku (TOC) byl nejvyšší ve vrtech PJ501 (0,3 mg/kg), 

PJ503 (0,21 mg/kg), PJ519 (0,032 – 0,2 mg/kg) a PJ520 (0,041 – 0,27 mg/kg). 

V hydrogeologických vrtech HJ506, HJ507 a 508 byly hodnoty obsahu TOC relativně nižší  a 

to 0,03 – 0,17 mg/kg. V hloubkovém profilu těchto vrtů se obsah TOC zvyšoval v horizontu 

organického znečištění ke svým maximálním hodnotám, byl relativně vysoký (aritmetický 

průměr) v horizontu těsně nad hladinou podzemní vody (cca 3 – 3,5 m p.t.) a výrazně klesl 

s hloubkou od 6,75 m p.t.. Průběh koncentrací TOC s hloubkou je znázorněn na následujícím 

grafu:  
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Graf 3: Obsah TOC v pevné fázi hydrogeologických  vrtů HJ506-508 a PJ519-520 
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Souhrnné tabulky s výsledky všech analýz NEL, BTEX a TOC v zeminách vrtů CORONA 

jsou součástí Přílohy č. 3, grafické znázornění průběhu koncentrací sledovaných složek 

v profilu každého vrtu je součástí Přílohy č. 4. 

 

4.1.3 Extrakce a silikátová analýza 

Vzorky pro silikátovou analýzu a extrakce byly odebírány jak z vrtů pozorovacích 

(PJ500-505), tak z vrtů hydrogeologických HJ506-508 a PJ519-520. Celkový obsah oxidů 

železa byl zjištěn relativně nízký a to 0,6 – 4 hm%, s nejvyššími  hodnotami ve svrchní části 

kvartérního kolektoru (cca 3,5 – 6 m p.t.). Vyšší hodnoty Fe2O3 (0,7 – 4,7 hm%) oproti FeO 

(0, - 1,15 hm%) ukazují na větší obsah oxidů železa (hematit, magnetit) v sedimentu 

kvartérního kolektoru oproti (hydr)oxidům (ferrihydrit, limonit). Obsah Fecelk. je patrný 

z následujícího grafu: 
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Graf 4: Obsah Fe v silikátové analýze sediemntů hydrogeologických vrtů HJ506-508 a PJ519-520 

 

Obsah karbonátů byl ve studovaných sedimentech velmi nízký, ve většině vzorků pod 

mezí stanovitelnosti (< 0,01), s detekovatelnými obsahy ve vrtu HJ507 (0,148 %suš.) PJ520 

(0,022%suš.). Hodnoty ztráty žíháním(0,5 – 1,6 %suš.) a vody dle Penfielda (<0,5 – 3,1%) 

byly nízké, což ukazuje na relativně nízké obsahy funkčních skupin CO2, H2O
+ a H2O

-. Obsah 

CaO ve studovaném sedimentu byl také relativně nízký (0,4 – 1,22 %suš.) a stejně jako Na2O 

(0,6 – 1,4 %suš.) je pravděpodobně všechen vázán v plagioklasech. Alumosilikáty byly ve 
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studovaném sedimentu zastoupeny v podobě plagioklasů, slíd a K-živců poměrně hojně a 

pocházejí z vulkanitů z okolí Hněvického vrchu a sedimentů kvartérní terasy. Draslík 

vyjádřený jako K2O (1,4 – 2,5 %suš.) je vázán v živcích a slídách, MgO (0,4 – 1,3%suš.) ve 

slídách, amfibolech (např. Mg-cummingtonit) a chloritech. Síra v sedimentu je převážně 

sulfátová a hodnoty jejího obsahu v silikátové analýze jsou nízké, v průměru 0,03 %suš. 

Obsah fosforu s hodnotami P2O5 0,1 – 0,47 %suš. ukazuje na přítomnost apatitu, který je 

primární a pochází z vulkanitických hornin širšího okolí studované oblasti. Dle poměrových 

přepočtů (log SiO2/Al 2O3 = 1,5 – 2,6) je sediment k vzhledem k obsahu SiO2 zralý a jedná se 

především o křemenný písek. Chemická zralost (vyjádřená poměrem log Al2O3/Na2O 

v hodnotách 2 – 33) je velmi nízká vzhledem k vysokému obsahu plagioklasů. Vysoký obsah 

Na vůči K také ukazuje na mineralogickou nezralost sedimentu. Kompletní výsledky 

silikátové analýzy jsou uvedeny v tabulkách v Příloze 3.  

Obsah celkového železa ve studovaném sedimentu, tj. železa vázaného v krystalických 

oxidech, karbonátech, sulfidech a také v amorfních (hydr)oxidech, určený 6M HCl extrakcí se 

pohyboval v rozsahu 720 – 15 410 mg/kg, s nejnižší hodnotou zaznamenanou ve vrtu HJ506 a 

nejvyší ve vrtech HJ508 a PJ520. Výrazné změny v obsahu celkového železa byly 

pozorovány s hloubkou odběru vzorku kvartérního sedimentu – nejvyšší hodnoty 6M-Fecelk.  

byly nalezeny v hloubkovém horizontu 4 – 6 m p.t., tj. v úrovni hladiny podzemní vody a cca 

1 m pod ní), a od této úrovně obsah železa v sedimentu klesal na průměrné hodnoty 2 300 – 4 

000 mg/kg. Průběh hodnot železa extrahovaného 6M HCl s hloubkou je patrný 

z následujícího grafu:   
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Graf 5: Obsah celkového Fe z 6M HCl extrakce pevné fáze vrtů HJ506-508 a PJ519-520 
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Prostorová distribuce Fe-6M HCl extrakce v kvartérním kolektoru lokality CORONA je 

patrná z následujícího obrázku: 

 

 

Obrázek č. 35: Prostorová distribuce Fe-6M HCl extrakce v kvartérním kolektoru lokality 
CORONA 

 

Poměrové zastoupení složky dvojmocného železa extrahovaného 6M HCl kopíruje 

vývoj obsahu celkového železa, tj. v horizontu 4 – 6 m p.t. je nejvýraznější a tvoří 3 – 19% 

celkového železa s tím, že vyšší podíl dvojmocného železa je ve vrtech HJ508, PJ519 a PJ520 

(170 – 1 400 mg/kg) a nižší je vrtech umístěných proti směru proudění podzemní vody HJ 

506 a HJ507 (25 – 630 mg/kg). Průběh koncentrací dvojmocného železa ze 6M HCl extrakce 

je patrný z následujícího grafu: 
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Graf 6: Obsah dvojmocného Fe z extrakce 6M HCl pevné fáze vrtů HJ506-508 a PJ519-520 

  

Prostorová distribuce Fe(II)-6M HCl extrakce v kvartérním kolektoru lokality CORONA 

je patrná z následujícího obrázku: 

 

Obrázek č. 36: Prostorová distribuce Fe(II)-6M HCl extrakce v kvartérním kolektoru lokality 
CORONA 
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Obsah sulfidického železa určený pomocí extrakce 6M HCl byl ve většině 

sledovaných vzorků pod mezí stanovitelnosti (<1 mg/kg), s vyjímkou vrtů HJ507 (2,8 – 4, 

mg/kg) a HJ508 (5 – 15,5 mg/kg) a to v hloubce 4 – 5,5 m p.t. 

 Obsah železa vázaného především v málo krystalických (hydr)oxidech a částečně 

karbonátech, vyjádřený pomocí extrakce v 0,5M HCl, se ve studovaném kvartérním kolektoru 

pohyboval v rozmezí 120 – 6 100 mg/kg. Nejnižší hodnoty byly sledovány ve vrtech PJ501, 

PJ503, HJ506 a HJ507 a to 120 – 1 600 mg/kg. Nejvyšší hodnoty (2 450 – 6 100 mg/kg) byly 

nalezeny ve vrtech PJ519 a PJ520 a to v hloubkovém horizontu 3 – 6 m p.t.. Stejně jako u 

obsahu železa z 6M HCl extrakce i pro obsahy Fe-0,5M platí, že vyšší  obsahy byly nalezeny 

ve vrtsvě u hladiny podzemní vody a cca 2 m pod ní a směrem k bázi kolektoru se obsahy 

železa vázaného v minerálech snižovaly na hodnoty cca 600 – 3 000 mg/kg. Průběh obsahu 

celkového Fe-0,5M extrakce je patrný na následujícím grafu:     
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Graf 7: Obsah celkového Fe z extrakce 0,5 M HCl  v pevné fázi  vrtů HJ506-508 a PJ519-520 

 

Prostorová distribuce Fe-0,5M HCl extrakce v kvartérním kolektoru lokality CORONA 

je patrná z následujícího obrázku: 
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Obrázek č. 37: Prostorová distribuce Fe-0,5M HCl extrakce v kvartérním kolektoru lokality 
CORONA 

 

Poměrové zastoupení složky dvojmocného železa extrahovaného 0,5M HCl kopíruje 

velice přesně vývoj obsahu celkového železa a při srovnání s výsledky předchozí 6M HCl 

extrakce je jeho poměrové zastoupení vůči Fe(III) vyšší. Obsah Fe(II)-0,5M HCl se 

pohyboval v rozmezí 5 – 2 390 mg/kg s nejnižšími koncentracemi ve vrtech PJ500, HJ506 a 

HJ507 (5 – 127 mg/kg) a nejvyššími koncentracemi ve vrtech PJ519 a PJ520 (90 – 2 390 

mg/kg). Opět byl sledován trend vyšších koncentrací v určitém horizontu, tentokrát v hloubce 

4,5 – 6,5 m p.t. a ve vrtu PJ520 také v hloubce 7,5 – 9,5 m p.t.. Fe(II) tvoří z celkového Fe 

extrahovaného 0,5M HCl 1 – 62% v závislosti na umístění odběrového bodu v kvartérním 

kolektoru. Platí, že ve vrtech s nižším obsahem Fe-0,5M je také nižší poměrové zastoupení 

Fe(II)-0,5M tvořícím cca 1 – 30% s výrazně vyššími koncentracemi Fe(II) těsně u hladiny 

podzemní vody. Ve vrtech s vyšším obsahem železa narůstá procentuální zastoupení Fe(II) 

v sedimentu skokově na 30 – 55% s nejvyšším zastoupením Fe(II) v hloubkovém horizontu 4 

– 5,5 m p.t. a ve vrtu PJ520 také v 8 – 9,5 m p.t.. Průběh koncentrací dvojmocného železa 

z 0,5M HCl extrakce je patrný z následujícího grafu: 
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Graf 8: Obsah dvojmocného Fe z extrakce 0,5 M HCl  v pevné fázi  vrtů HJ506-508 a PJ519-520 

  

Prostorová distribuce Fe(II)-0,5M HCl extrakce v kvartérním kolektoru lokality 

CORONA je patrná z následujícího obrázku: 

 

Obrázek č. 38: Prostorová distribuce Fe(II)-0,5M HCl extrakce v kvartérním kolektoru lokality 
CORONA 
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Výsledky extrakce Ti-EDTA určují jednak hodnotu oxidační kapacity sedimentu (OXC) 

a jednak obsah Fe a Mn, které se na této oxidační kapacitě podílejí. Oxidační kapacita 

sedimentů byla stanovena v rozmezí hodnot 7,1 – 60,3 µekv/g. Relativně vysoké hodnoty 

byly sledovány ve vrtech HJ506, HJ507 a HJ508 a to v rozmezí 20 – 60 µekv/g s vyššími 

hodnotami ve svrchní části sledovaného kolektoru (4 – 4,5 m p.t.). V hloubkách 6 – 7,5 m p.t. 

se hodnota OXC snížila na 30 – 70% původní hodnoty. Ve vrtech PJ519 a PJ520 byly 

hodnoty OXC sedimentu nižší a snižovaly jak směrem do hloubky od úrovně hladiny 

podzemní vody, tak plošně ve směru proudění podzemní vody. Hodnoty ve vrtu PJ519 se 

pohybovaly v rozmezí 18 – 46 µekv/g s nejnižší hodnotou v hloubkovém intervalu 5 – 7,5 m 

p.t., která se skokově zvýšila v hloubce cca 9 m p.t. a kopírují tak hranici kontaminačního 

mraku určenou obsahem NEL v podzemní vodě. Ve vrtu PJ520 byly hodnoty OXC ještě nižší 

– u hladiny podzemní vody byla hodnota 25 µekv/g, v hloubkovém intervalu 3,7 – 6 m p.t. se 

snížila skokově na 7 – 17 µekv/g s nejnižší hodnotou v úzkém intervalu v hloubce 5 – 5,5 m 

p.t. a poté se opět skokově zvýšily na 26 – 45 µekv/g v hloubce 6,5 – 10 m p.t.. Snížení 

hodnot OXC opět velice dobře koreluje s rozšířením kontaminace ropnými uhlovodíky 

v podzemní vodě. Průběh hodnot oxidační kapacity v jednotlivých vrtech je patrný 

z následujícího grafu:   
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Graf 9: Hodnoty oxidační kapacity sedimentu  v pevné fázi  vrtů HJ506-508 a PJ519-520 

 

Prostorová distribuce OXC z extrakce Ti-EDTA v kvartérním kolektoru lokality 

CORONA je patrná z následujícího obrázku:  
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Obrázek č. 39: Prostorová distribuce OXC z extrakce Ti-EDTA v kvartérním kolektoru lokality 
CORONA 

 

Obsah Fe-EDTA, tedy železa, které se podílí na oxidační kapacitě studovaného 

sedimentu, se pohyboval v rozsahu 800 – 3 300 mg/kg. Relativně nízký obsah železa 

z extrakce Ti-EDTA koresponduje s nízkým obsahem železa z ostatních extrakcí u vrtů HJ506 

a HJ507, kde se jeho hodnoty pohybují v rozmezí 880 – 1 430 mg/kg. Vyšší hodnoty byly 

analyzovány ve vrtu HJ508 960 – 2 450 mg/kg. Z průběhu hodnot je patrné, že nejnižší 

hodnoty Fe-EDTA jsou v sedimentech odebraných v hloubkovém intervalu 5 – 5,5 m p.t.. 

Relativně vyšší hodnoty byly detekovány ve vrtech PJ519 a PJ520 a to v rozmezí 1 100 – 3 

360 mg/kg v PJ519 a 685 – 3 820 mg/kg v PJ520. Nejvyšší koncentrace Fe-EDTA jsou 

v těchto vrtech vázány na hloubkový horizont 5 – 5,5 m .t. ve vrtu PJ519 a 3 – 4,75 m p.t. ve 

vrtu PJ520. Pod touto hloubkovou úrovní se koncentrace Fe-EDTA skokově sníží na 30 – 

50% původní hodnoty. Průběh hodnot Fe-EDTA v sedimentech z hydrogeologických vrtů je 

patrný z následujícího grafu:     
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Graf 10: Hodnoty oxidační kapacity sedimentu  v pevné fázi  vrtů HJ506-508 a PJ519-520 

 

Prostorová distribuce Fe z extrakce Ti-EDTA v kvartérním kolektoru lokality 

CORONA je patrná z následujícího obrázku: 

 

 

Obrázek č. 40: Prostorová distribuce Fe z extrakce Ti-EDTA v kvartérním kolektoru lokality 
CORONA 
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Obsah manganu podílejícího se na hodnotě oxidační kapacity sedimentu je v průměru 

o řád nižsí než obsah železa. Jeho hodnoty byly relativně nízké ve vrtech HJ506, HJ507, 

HJ508 a PJ519 s hodnotami 40 – 160 mg/kg. Nižší hodnoty Mn-EDTA jsou v těchto vrtech 

jasně patrné v hloubce pod úrovní hladiny podzemní vody, tj. 5 – 6 m p.t. ve vrtech HJ506-

508 a v hloubce 4,5 – 8,5 m p.t., což ukazuje na výraznou zónu ochuzení sedimentu Mn díky 

jeho využití jako elektronového akceptoru. Ve vrtu PJ520 byly hodnoty Mn-EDTA cca 2x 

vyšší a pohybovaly se v hodnotách 140 – 330 mg/kg. Nejnižší hodnoty byly v hloubkovém 

horizontu 3,5 – 5 m p.t. (cca 100 mg/kg), poté se jejich hodnoty zvýšily, což ukazuje na 

využití jiného elektronového akceptoru než Mn v této části kolektoru. Průběh hodnot Mn-

EDTA je patrný z následujícího grafu:  
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Graf 11: Hodnoty oxidační kapacity sedimentu  v pevné fázi  vrtů HJ506-508 a PJ519-520 

 

Prostorová distribuce Mn z extrakce Ti-EDTA v kvartérním kolektoru lokality 

CORONA je patrná z následujícího obrázku: 
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Obrázek č. 41: Prostorová distribuce Mn z extrakce Ti-EDTA v kvartérním kolektoru lokality 
CORONA 

 

Na vzorcích sedimentu z pozorovacích vrtů PJ501 a PJ503 byly navíc provedeny 

extrakce 1M CaCl2 a 0,25M HCl + 0,25M NH2OH.HCl pro určení obsahu iontově-

výměnného a slabě krystalického železa pro srovnání s ostatními studiemi (Heron, 1994). 

Hodnoty obsahu železa byly relativně nízké, u extrakce 1M CaCl2 pod mezí stanovitelnosti 

(<50 mg/kg), u extrakce 0,25M HCl + 0,25M NH2OH.HCl 80 – 720 mg/kg se zvyšující se 

hodnotou směrem po směru proudění podzemní vody.  

Všechny výsledky extrakcí jsou shrnuty v tabulkách v Příloze č. 3. Celkový přehled 

grafických vyjádření koncentrací železa a manganu a hodnot oxidační kapacity sedimentu 

v jednotlivých vrtech je součástí Přílohy č.4 

 

4.1.4 Mineralogie 

Vzorky kvartérního sedimentu lokality CORONA tvoří převážně zrna křemenného 

písku a valouny štěrkopísků fluviálního původu o velikosti 50 µm – 1 500 µm. Tyto 

sedimenty obsahují především čistý nebo mléčně zabarvený křemen (30 – 45% obj.), 
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plagioklasy (17 – 28% obj.) a K-živce (9 – 26% obj.). Obsah jílových minerálů (především 

illit) je podél hloubkového profilu různý (0,6 – 3% obj.), obecně stoupá směrem k bázi 

kolektoru a je cca o 2% vyšší ve vzorcích z kontaminované části lokality. Minerál kalcit ani 

další karbonáty nebyly nalezeny ve vrtech umístěných mimo kontaminační mrak (PJ500, 

HJ506), v kontaminačním mraku byl obsah karbonátů stanovitelný. Pyrit nebyl 

v nekontaminované části lokality Hněvice nalezen, ale byl detekován v zóně zasažené 

nejvyšší kontaminací. Slídy se v kvartérním kolektoru vyskytují především v podobě 

muskovitu, biotitu a flogopitu a dále v podobě svých navětralých produktů (siderofylit). Ve 

studovaných sedimentech byla zaznamenána velice častá přítomnost chloritů, zejména typu 

klinochlor. Velice hojně jsou v sedimentu zastoupeny pyroxeny, nejčastěji klinopyroxeny 

diopsid-hedebergitové řady s menším zastoupením ortopyroxenů. Mezi různými typy 

amfibolů byly detekovány především monoklinické Mn-cummingtonity a edenity. Ve velké 

míře byly ve studovaných sedimentech pozorovány granáty, především pyropy a almandiny. 

Dále byly identifikovány rudní minerály typu ilmenit a rutil. Spektra z RTG-analýzy 

primárních minerálů typického vzorku odebraného z přirozeného nekontaminovaného pozadí 

lokality CORONA jsou znázorněna na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 42: Výsledná spektra z RTG-difrakční analýzy vzorku přirozeného nekontaminovaného 
pozadí lokality CORONA 

 

Primární minerály železa, které byly nalezeny ve vrtech v přirozeném pozadí 

kontaminačního mraku, jsou zastoupeny především zrny krystalických oxidů železa 
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(magnetit, hematit, goethit), částečně doplněnými amorfními (hydr)oxidy železa (např. 

limonit). Hojně zastoupený je především magnetit v podobě ostrohranných zrn o velikosti 50 

– 250 µm, pocházející z vulkanitů typu alkalických bazaltů, leucitů a nefelinitů. Část železa je 

přítomna v silikátech, především slídách a amfibolech. Mangan je přítomen v minerálech typu 

manganit a pyrolusit, ale těchto minerálů je v pozaďových vzorcích sedimentu do 0,1% obj. 

Základní přehled minerálních fází identifikovaných v kvartérním kolektoru lokality Hněvice 

udává následující tabulka: 

Minerální fáze Chemické složení 

Křemen SiO2 

Almandin (Fe2.25Mg0.42Mn0.26Ca0.08)(Al1.96Fe0.04)(SiO4)3 

Albit (Na,Ca)Al(Si,Al)3O8 

Anortit CaAl2Si2O8 

Ankerit Ca1,02(Fe0,56Mn0,47)1,13(CO3)2 

Amfibol 

Al 3.2Ca 3.4Fe4.02K 0.6Mg 6NaSi12.8O44(OH)4 

Ca2(Mg,Fe2+)4Al(Si7 Al)O22(OHF)2 

Annit K2 (Fe2+,Mn,Mg)5Si8O20(F,OH)4 

Biotit K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OHF) 2 

Chlorit (serpentin) (Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 

Cummingtonit (Na,Ca)2(Mg,Mn,Fe)5Si8O22(OH)2 

Diopsid CaMg(SiO3)2,Ca0.97Co0.03(Mg0.831Co0.169 )(Si2O6) 

Enstatit (Fe,Mg)SiO3, Mg2(Si2O6), (Fe,Mg)SiO3 

Epidote Ca2Al2Fe(SiO4)Si2O7)(O,OH)2 

Flogopit KMg3(Si3Al)O10(OH)2 

Goethit FeOOH 

Hematit Fe2O3 

Hedenbergit Ca(Fe,Mg)(SiO3)2 

Ilmenit Fe1.04Ti 0.96O3 

Illit (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 

Kornelit Fe2(SO4)3.7,5H2O  

Klinochlor (Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 

Limonit Fe2O3 . 2H2O 

Magnetit Fe3 O4 , Fe0.65Fe1.81Mg0.42AlTiO 4 

Mikroklin KAlSi 3O8 

Muskovit KAl2.2(Si3Al) 0.975O10((OH)1.72O0.28) 

Muskovit K0.86Al1.94(Al0.965Si2.895O10)((OH)1.744F0.256) 

Muskovit (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 

Ortoklas KAlSi3O8 

Psilomelan MnOOH, (Ba,Mn)3(O,OH)6Mn8O3 

Pyrop (Mg0.92Fe0.05Ca0.03)3Al2(SiO4)3 
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Minerální fáze Chemické složení 

Rutil TiO2 

Sanidin (K0.831Na0.169)(AlSi3O8) 

Siderofyllit K0.99(Fe1.92Al1.08)(Al1.05Si2.71O10)(OHF) 

Silimanit Al2SiO5 

Titanit Ca(Ti0.181Al0.819)(O0.181F0.819 )(SiO4) 

Uvit (Ca,Na)Mg4Al5(BO3)3Si6O18(OHF) 

Vesuvianit (Ca18.68Mn0.06Mg0.26)Al4 Al(Al 6.51Mg1.49)(Si17.49Al0.51)O69(OH)9 

Zirkon ZrSiO4 

Tabulka 13: Tabulka minerálních fází identifikovaných na lokalitě CORONA 

 

Vzorky kvartérního sedimentu z vrtu HJ506 odpovídají popisu studovaného sedimentu 

uvedenému výše a obsahovaly kromě běžně se vyskytujících křemenných zrn, živců, amfibolů 

a slíd, zrna zirkonů, apatitu, monazitu a ilmenitu. Z minerálů železa byly v tomto vrtu 

pozorovány primární magnetity a v hloubce 6,5 m p.t. také goethit. Sekundární nárůsty 

minerálů železa, karbonáty a minerály manganu nebyly v tomto vrtu nalezeny. Typické 

ukázky primárních minerálů ve vrtu HJ506 v zobrazení SE (sekundární elektrony), BSE (zpět 

odražené elektrony) a EDS (prvkové distribuční mapy) jsou znázorněny na následujícím 

obrázku:   

 

Obrázek č. 43: Zrna  primárních minerálů  přírodního pozadí lokality CORONA – vrt HJ506 

A) SE, BSE a EDS zobrazení zrna živce s povlakem navětralého oxidu Fe(III) v puklině (4 – 4,5 m p.t.) 



                
                Ústav HGIGUG Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy                                      Barbora Topinková 
   

 

Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků                                101 

   

 

B) SE, BSE a EDS zobrazení zrna goethitu obklopené křemennými zrny (6 – 6,5 m p.t.)  

C) SE, BSE a EDS zobrazení zrna primárního magnetitu (4 – 4,5 m p.t.) 

D) detail zrna primárního magnetitu v zobrazení BSE (4 – 4,5 m p.t.) 

Vzorky sedimentů odebraných v kontaminačním mraku byly zabarveny do šeda nebo 

šedozelena a obsah zrn křemene s povlakem nárůstů Fe(III) byl výrazně vyšší; výrazně se také  

zvýšil objemový podíl chloritů a významný byl také nárůst počtu zrn magnetitu o velikosti 10 

– 20 µm. Typické byly nárůsty oxidů a uhličitanů železa a manganu na zrnech křemene, živců 

a primárního magnetitu nebo jako samostatná zrna o velikosti 5 – 10 µm. Výsledné spektrum 

s RTG identifikací minerálů vzorku odebraného z kontaminačního mraku (PJ520, 5 – 5,5 m 

p.t.) je znázorněno na následujícím obrázku:  
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Obrázek č. 44: Výsledná spektra z RTG-difrakční analýzy vzorku uvnitř kontaminačního mraku 
lokality CORONA 

 

Vzorky kvartérního sedimentu z vrtu HJ507 byly odebrány z místa, které leží v čele 

současného kontaminačního mraku a podle směru proudění podzemní vody a míry a časového 

vývoje kontaminace podzemní vody v 70. – 90. letech lze usuzovat, že se v minulosti 

nacházely uvnitř kontaminačního mraku. Základ sedimentu tvořila křemenná zrna doplněná 

živci, slídami (muskovit) a amfiboly. Z minerálů železa se zde vyskytoval především  



                
                Ústav HGIGUG Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy                                      Barbora Topinková 
   

 

Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků                                102 

   

 

magnetit (hloubka 4 – 4,5 m p.t.), v hloubce 6 – 7 m p.t. byl nalezen goethit, ferrihydrit a 

hematit, z toho goethit a ferrihydrit v podobě sekundárních nárůstů na křemenném zrnu o 

velikosti 10 – 100 µm. Méně krystalický a termodynamicky nestabilní ferrihydrit 

(Fe5HO8.4H2O) tvořil drobné povlaky na  zrnech křemene, obklopen krystalickým hematitem. 

Hematit tvořil cementační výplň mezi křemennými zrny nebo výplň drobných puklin a 

v objemovém zastoupení nad ferrihydritem převažoval. Karbonáty, sulfidy a minerály 

manganu nebyly v tomto vrtu nalezeny. Typické ukázky pozorovaných minerálů ve vrtu 

HJ507 v zobrazení SE, BSE a EDS jsou znázorněny na následujícím obrázku:   

 

Obrázek č. 45: Zrna  primárních a sekundárních minerálů kvartérního kolektoru lokality CORONA 
– vrt HJ507 

A) SE, BSE a EDS zobrazení zrna primárního magnetitu (4 – 4,5 m p.t.) 

B) BSE zobrazení zrna křemene se sekundárními nárůsty goethitu a ferrihydritu (6 – 7 m p.t.) 

C) BSE zobrazení ferrihydritu tmelícího zrna křemene s nárůsty goethitu (4 – 5 m p.t.) 

D) BSE zobrazení zvětralých Fe-slíd (6 – 7 m p.t.) 
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Vzorky kvartérního sedimentu z vrtu HJ508 tvořila zrna křemene s příměsí živců, 

amfibolů a slíd (biotit, muskovit). Častá byla přítomnost zirkonů, granátů (almandin) a 

ilmenitu, bylo zaznamenáno několik zrn monazitu pocházejících z granitoidů. V hloubce 4 – 6 

m p.t. byl hojněji zastoupen magnetit o odlišném chemickém složení než ve vrtech HJ506 a 

HJ507 (Mg0,4Fe2,96O4). V hloubce 5,5 – 6 m p.t. byly přítomny pro původní kvartérní 

sediment netypické minerály typu goethit, psilomelan a cornelit a to především ve frakci 0,25 

– 0,5 mm. (Hydr)oxidy železa a manganu se vyskytovaly ve formě samostatných zrn o 

velikosti 100 – 200 µm a to ve dvou typech – méně- a vícekrystalické. Ferrihydrit 

(Fe5HO8.4H2O) je představitelem skupiny minerálů s nižším krystalografickým řádem 

(Cornell and Schwertmann, 1996) a byl pozorován méně často. Goethit (α-FeOOH) s menším 

objemovým obsahem lepidokrokitu (γ-FeOOH) jsou představitelé skupiny krystalické. 

V hloubce 6,5 – 8 m p.t. byl ve větší míře identifikován limonit (FeII6-xFeIII
x(OH)12(SO4)x/2). 

Karbonáty ani sulfidy železa nebyly ve vrtu HJ508 identifikovány. Typické ukázky 

pozorovaných minerálů ve vrtu HJ508 v zobrazení SE, BSE a EDS jsou znázorněny na 

následujícím obrázku:   

 

Obrázek č. 46: Zrna sekundárních minerálů kvartérního kolektoru lokality CORONA – vrt HJ508 

A) BSE zobrazení zrna psilomelanu včetně příslušného spektra (5,5 – 6 m p.t.) 
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B) SE, BSE a EDS zobrazení zrna goethitu (5 – 5,5 m p.t.) 

C) BSE zobrazení psilomelanu na okraji křemenného zrna (5,5 – 6 m p.t.) 

D) SE, BSE a EDS zobrazení zrna magnetitu (5,5 – 6 m p.t.) 

Vzorky kvartérního sedimentu z vrtu PJ519 tvořila zrna křemene s obvyklou příměsí 

živců, amfibolů (především edenit), slíd (biotit, muskovit, flogopit) a pyroxenů. Častá byla 

přítomnost zirkonů, granátů (pyrop, almandin), titanitu a ilmenitu, bylo zaznamenáno několik 

zrn monazitu pocházejících z granitoidů. Představitelem jílových minerálů byl především 

siderofylit. V hloubce 4 – 5 m p.t. byly zastoupeny minerály železa goethit, hematit a 

magnetit o stechiometrickém složení podobném těmto minerálům ve vrtu HJ506 a HJ507. 

V hloubce 5 – 6 m p.t. bylo zaznamenáno nabohacení zrny magnetitu (Fe2,945O4) ve frakci 

0,25 – 0,5 mm, současně byla v této zrnitostní frakci nalezena zrna hematitu. V hloubce 6 – 

6,5 m p.t. byl ve frakci 0,25 – 0,125 mm nalezen magnetit o stechiometrickém složení 

Fe2,887O4. V hloubce 7 – 10 m p.t. byly minerály železa méně časté a převažovala zrna 

primárního magnetitu (FeII
0,65FeIII

1,81Mg0,42Al 0,1Ti0,3O4) doplněné hematitem. Karbonáty ani 

sulfidy železa nebyly ve vrtu PJ519 identifikovány. Typické ukázky pozorovaných minerálů 

ve vrtu PJ519 v zobrazení SE, BSE a EDS jsou znázorněny na následujícím obrázku:   
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Obrázek č. 47: Zrna sekundárních minerálů kvartérního kolektoru lokality CORONA – vrt PJ519 

A) BSE zobrazení zrna primárního magnetitu (4,5 – 5 m p.t.) 

B) BSE zobrazení zrna sekundárního magnetitu (5 – 5,5 m p.t.) 

C) BSE zobrazení zrna psilomelanu s vyšším obsahem Fe včetně příslušných spekter (5,5 – 5,75 m p.t.) 

D) BSE zobrazení goethitu a ferrihydritu tmelících zrna křemene (5 – 5,5 m p.t.) 

E) BSE zobrazení nárůstů goethitu na zrně křemene (5 – 5,5 m p.t.) 
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Vzorky kvartérního sedimentu z vrtu PJ520 tvořila zrna křemene s obvyklou příměsí 

živců, amfibolů, slíd (muskovit a biotit) a pyroxenů. Častá byla přítomnost zirkonů, granátů 

(almandin), titanitu a ilmenitu. Nejčastějším představitelem jílových minerálů byl siderofylit a 

charakteristické bylo objemové navýšení obsahu chloritů. Oproti ostatním vrtům umístěným 

mimo jádro kontaminačního mraku byly u hladiny podzemní vody (4,5 – 5,75 m p.t.) ve vrtu 

PJ520 nalezeny sekundární minerály typu ankerit/kutnahorit (Ca1,02(Fe0,56Mn0,47)1,13(CO3)2. 

Tyto sekundární karbonáty tvořily samostatná zrna o velikosti 10 – 80 µm  umístěná např. 

v reakčních lemech plagioklasů nebo narůstající na zrnech křemene a nacházely se především 

v zrnitostní frakci 0,125 – 0,5 mm. Dále tvořily nesouvislé lemy na povrchu zrn a vyplňovaly 

drobné pukliny. Tyto minerály byly v hloubce 4,5 – 5 m p.t. doprovázeny, ale v daleko 

menším objemu, nárůsty ferrihydritu a goethitu na křemenných zrnech (povlaky o velikosti 10 

– 30 µm). V hloubce 4 – 5 m p.t. byla rovněž zaznamenána přítomnost hematitu, ale 

vzhledem k tvaru zrn a stechiometrii se jedná o minerál v kvartérním sedimentu primární. 

Současně se v této hloubce vyskytovala výrazná chloritizace slíd. Minerální fáze železa a 

manganu identifikované ve vrtu PJ520 v hloubkovém horizontu 4,5 – 5,5 m p.t. jsou 

znázorněny na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 48: Zrna sekundárních minerálů kvartérního kolektoru lokality CORONA – vrt PJ520 
(4,5 – 5,5 m p.t.) 

A) BSE zobrazení zrna goethitu (4,5 – 5,5 m p.t.) 

B) SE zobrazení zrna ferrihydritu/goethitu (4,5 – 5,5 m p.t.) 
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C) BSE zobrazení zrna kutnahoritu na křemeni včetně příslušných spekter (4,5 – 5,5 m p.t.) 

D) BSE zobrazení zrna ankeritu v reakčním lemu plagioklasu včetně příslušných spekter (4,5 – 5,5 m 

p.t.) 

E) BSE zobrazení nárůstů karbonátů na zrně křemene (5 – 5,5 m p.t.) 

F) BSE zobrazení lemu sekundárních karbonátů na zrně křemene (5 – 5,5 m p.t.) 

 

Obrázek č. 49: Ramanova spektra zrn ankeritu/kutnahoritu vzorku z vrtu PJ520 (4,5 – 5,5 m p.t.) 

 

V hloubce 5,5 – 7,5 m p.t. převažovaly ze sekundárních fází (hydr)oxidy železa nad 

karbonáty, ačkoliv ankerit byl identifikován ve stopovém množství až do hloubky 7,5 m p.t. 

(v zrnitostní frakci 0,25 – 0,5 mm). (Hydr)oxidy železa zde netvořily lemy nebo samostatná 

zrna v takové míře jako v hloubce 4,5 – 5,5 m p.t., ale vytvářely především tmel mezi 

jednotlivými křemennými zrny kvartérního kolektoru. Forma výskytu (hydr)oxidů železa byla 

ve dvou typech – méně- a vícekrystalické. Ferrihydrit (Fe5HO8.4H2O) je představitelem 

skupiny minerálů s nižším krystalografickým řádem (Cornell and Schwertmann, 1996), 

goethit (α-FeOOH) a hematit (Fe2O3) jsou představitelé skupiny krystalické. Magnetit byl 

zastoupen v daleko menší míře a to především v zrnitostní frakci 0,125 – 0,5 mm.   
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Obrázek č. 50: Ramanovo spektrum goethitu  (PJ520  - 6,5 – 7 m p.t.) 

 

Obrázek č. 51: Zrna  pyritu (PJ520  - 6,5 – 7 m p.t.) 

 

Celá tato popisovaná zóna byla rovněž postižena silnou chloritizací biotitů. Minerální 

fáze železa a manganu identifikované ve vrtu PJ520 v hloubkovém horizontu 5,5 – 7,5 m p.t. 

jsou znázorněny na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 52: Zrna sekundárních minerálů kvartérního kolektoru lokality CORONA – vrt PJ520 
(5,5 – 7,5 m p.t.) 

A) BSE zobrazení zrn živce s lemem tvořeným goethitem (5,5 – 5,75 m p.t.) 

B) BSE zobrazení zrna křemene s lemem sekundárních karbonátů na puklině zrna  (6 – 6,5 m p.t.) 

C) BSE zobrazení typického zrna chloritizovaného biotitu (6 – 6,5 m p.t.) 
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D) BSE zobrazení zrna křemene s nesouvislým povlakem ferrihydritu/goethitu (6 – 6,5 m p.t.) 

E) BSE zobrazení směsi Fe-oxidů (ferrihydrit/goethit) tmelících zrna křemene (6,5 – 7 m p.t.) 

F) BSE zobrazení Fe-oxidů (hematit) tmelících zrna křemene včetně příslušného spektra (6,5 – 7 m 

p.t.) 

V hloubce 7,5 – 10 m p.t. byly ve vrtu PJ520 identifikovány z minerálů železa pouze 

ilmenit a primární magnetit. Typická zrna primárního magnetitu v SE, BSE a EDS zobrazení 

jsou znázorněna na následujícím obrázku:   

 

Obrázek č. 53: Zrna primárních magnetitů z vrtu PJ520 (7,5 – 10 m p.t.) 

 

 



                
                Ústav HGIGUG Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy                                      Barbora Topinková 
   

 

Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků                                112 

   

 

 

 

Obrázek č. 54: Ramanovo spektrum zrna primárního magnetitu (dole spektrum standardu) 

 

Základní přehled identifikovaných sekundárních minerálních fází železa a manganu je 

uveden v následující tabulce:  

  

HJ506    

hloubka (m p.t.) minerály Fe a Mn stechiometrie 

5 – 5,5 goethit, magnetit FeOOH, Fe0.65Fe1.81Mg0.42AlTiO 4 

HJ507    

hloubka (m p.t.) minerály Fe a Mn  

4 – 4,5 magnetit  Fe0.65Fe1.81Mg0.42AlTiO 4 

5 – 5,5 hematit, goethit Fe2O3, FeOOH 

HJ508    

hloubka (m p.t.) minerály Fe a Mn  

5 – 5,5 magnetit Fe3 O4 

5,5 – 6 magnetit, kornelit, psilomelan 
Fe3 O4 , Fe2(SO4)3.7,5H2O, MnOOH  

6 – 8 limonit FeII6-xFeIII
x(OH)12(SO4)x/2 

PJ519    

hloubka (m p.t.) minerály Fe a Mn  
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4 – 4,25 magnetit, hematit, goethit Fe3 O4, Fe2O3, FeOOH 

4,5 – 4,75 hematit, goethit Fe2O3, FeOOH 

5,25 – 5,5 magnetit Mg0.4Fe2.96O4 

5,5 – 5,75 magntit, hematit Mg0.4Fe2.96O4, Fe2O3 

5,75 – 6 magnetit, hematit Mg0.4Fe2.96O4, Fe2O3 

6,25 – 6,5 magnetit Mg0.4Fe2.96O4 

6,5 – 7 magnetit Mg0.4Fe2.96O4 

7 – 7,5 hematit Fe2O3 

7,5 – 8 magnetit Fe3 O4 

8 – 8,5 magnetit Fe3 O4 

PJ520    

hloubka (m p.t.) minerály Fe a Mn  

5 – 5,25 ankerit, hematit Ca1,02(Fe0,56Mn0,47)1,13(CO3)2, Fe2O3 

5,25 – 5,5 ankerit, hematit Ca1,02(Fe0,56Mn0,47)1,13(CO3)2, Fe2O3 

5,5 – 5,75 ankerit, hematit Ca1,02(Fe0,56Mn0,47)1,13(CO3)2, Fe2O3 

6 – 6,25 goethit, hematit FeOOH, Fe2O3 

6,5 – 7 goethit FeOOH 

7 – 7,5 ankerit, hematit Ca1,02(Fe0,56Mn0,47)1,13(CO3)2, Fe2O3 

8,5 – 9 magnetit Fe3 O4 

9 – 9,5 magnetit Fe3 O4 

9 to 9.5 magnetit, pyrolusit Fe3 O4, MnOOH 

Tabulka 14: Tabulka sekundárních minerálních fází ve vrtech v kontaminačním mraku 

 

Celkový tabulkový souhrn analyzovaných minerálních fází v každém z vrtů je součástí 

Přílohy č. 3. Celkový obrazový souhrn výsledků mineralogických analýz je součástí Přílohy 

č.4.  

 

4.2 Podzemní voda 

 Podzemní voda na lokalitě Hněvice byla odebírána v několika kolech monitoringu, 

když první kolo následovalo po zbudování vrtu a ustálení hydrochemických a hydraulických 

parametrů a další kola byla určena pro samotný monitoring procesů přirozené atenuace. 
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Odběry podzemních vod z pozorovacích vrtů PJ500–PJ505 byly provedeny po jejich 

zbudování v 12/2002 a vrt PJ500 byl jako přirozené pozadí lokality CORONA vzorkován 

ještě v kolech 09/2003 a 02/2004. Další vrty na pozadí kontaminačního mraku, HV-401 a 

HV-43, byly vzorkovány v termínu 02/2004. Z víceúrovňových monitorovacích vrtů HJ506-

508 byly odebrány vzorky podzemní vody v kolech 04/2003, 09/2003 a 02/2004, z vrtů PJ519 

a PJ520 v kole 02/2004. Všechna získaná data byla ve formě uceleného souboru využita 

v projektu CORONA a proto jsou všechny tyto výsledky uvedeny v tabulkách Přílohy č.3, ale 

diskuse výsledků a především výpočtová část práce nakládá s nejucelenějším souborem dat 

pocházejícím z kola 02/2004.   

 

4.2.1 Základní hydrochemické charakteristiky podzemní vody 

 Podzemní vodu mělkého kvartérního kolektoru (kolektor B) v oblasti CORONA lze 

z hlediska základního chemismu definovat jako typ Ca(Mg)–HCO3–SO4. Obecně se jedná o 

vodu mírně alkalickou s pH v rozmezí 7 – 7,3, střední tvrdosti 6,9 – 7,5 mmol/l, s celkovou 

mineralizací vypočtenou z obsahu základních iontů a SiO2 v rozmezí 0,9 – 1,1 g/l. 

Majoritními komponenty podzemní vody jsou alkalické zeminy a hydrogenuhličitany (300 – 

330 mg/l). Obsah vápníku v podzemní vodě se pohybuje v rozmezí 150 – 230 mg/l, při bázi 

mělkého kolektoru B jsou jeho obsahy nižší (125 mg/l). Míšení vody hlubšího kolektoru A při 

bázi mělkého kolektoru B bylo pozorováno na koncentracích draslíku, které se v kolektoru B 

pohybovaly v rozmezí 2 – 4 mg/l a při jeho bázi na hodnotě 9 mg/l. Koncentrace sodíku byly 

v celém studovaném kolektoru relativně stálé a pohybovaly se v rozmezí 16 – 22 mg/l, obsahy 

horčíku vykazovaly stejnou stabilitu na hodnotách 25 – 37 mg/l.  Pro oblast lokality Hněvice 

jsou typické vysoké obsahy dusičnanů (80 – 130 mg/l), které jsou do této oblasti dotovány ze 

zemědelsy využívané oblasti umístěné j. od území projektu CORONA. Proti směru proudění 

podzemní vody se v blízkosti lokality Hněvice vyskytuje skládka teplárenského popílku, která 

způsobuje v celé oblasti antropogenní navýšení obsahu síranů v podzemní vodě na hodnoty 

280 – 350 mg/l. Obsahy stopových prvků, především manganu a železa, jsou variabilní a 

obecně převládá železo nad manganem. Obsah železa se řádově pohybuje v rozmezí 0,05 mg/l 

– 5 mg/l, v některých oblastech jeho koncentrace může být až 20 mg/l. Při bázi kvartérního 

kolektoru B, tj. v hloubce 12 – 15 m p.t. ve vrtech HJ506, HJ507, HJ508 a v hloubce 13 – 15 

m p.t. ve vrtech PJ519 a PJ520, byly zjištěny změny základního chemismu podzemní vody, 
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které lze charakterizovat snížením hodnoty vodivosti, obsahu RAS, celkové mineralizace a 

poměrového zastoupení hlavních iontů. Tato voda zřejmě natéká puklinami z kolektoru A a 

mísí se na bázi vrtů s vodou mělkého kvartérního kolektoru. Graficky je základní chemismus 

podzemní vody na lokalitě CORONA znázorěn v následujícím trilineárním Piperově 

diagramu: 

 

Graf 12: Piperův diagram  chemismu podzemní vody lokality Hněvice (mval%) 
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Základní hydrochemické charakteristiky podzemní vody na lokalitě Hněvice jsou 

popsány v následující tabulce: 

 
číslo Fe Mn Fe2+ Mn 2+ SO4

2- S2-/H2S 

vrtu mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

HV43 1,6 0,35 ND ND 357 ND 

PJ500 7 0,74 0,06 ND 310 ND 

číslo NO3
- NH4

+ NO2
- HCO3

- CO2 KNK4,5 

vrtu mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mmol/l 

HV43 138 <0.1 0,013 348 13,2 5,7 

PJ500 133 <0,1 0,018 317 17,6 5,2 

číslo Ca Mg tvrdost celk. Na K CHSK-Mn 

vrtu mg/l mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l 

HV43 274 26,8 7,9 23,4 2,9 0,83 

PJ500 245 34,2 7,14 24,6 24,6 0,32 

Tabulka 15: Základní analýza podzemní vody ve vrtech přirozeného pozadí lokality CORONA 
(02/2004) 

 

Hodnota oxidačně-redukčního potenciálu (Eh) podzemní vody se pohybovala ve 

vrtech PJ500, PJ501, PJ502 a PJ504 v rozmezí 123 – 175 mV a odpovídala tak přibližně 

hodnotám, zjišťovaným v neznečištěných vodách na kontaktu s atmosférou. V pozorovacích 

vrtech PJ503 a PJ505 byly hodnoty Eh nižší ve spodní části vrtů (cca 7 – 10 m p.t.) a 

pohybovaly se na hodnotách 16 – 91 mV, nad tímto horizontem byly hodnoty Eh srovnatelné 

s ostatními vrty v této oblasti (100 – 213 mV). V hydrogeologických vrtech HJ506 a HJ507 

byly hodnoty Eh v rozmezí hodnot 65 – 133 mV v hloubce 5 – 11,5 m p.t. a svědčily o 

převažujících oxických podmínkách v této části kolektoru. Při bázi vrtu HJ506 (13 – 15 m 

p.t.) byly hodnoty Eh nižší (až –42 mV) a svědčily o přirozené geochemické stratifikaci 

podzemní vody ve vrtu. Přechod k redukčním podmínkám byl sledován ve vrtech HJ508, 

PJ519 a PJ520. Ve vrtu HJ508 byly hodnoty Eh v rozsahu –96 až –131 mV s klesajícím 

trendem k bázi kolektoru. Ve svrchní části vrtu PJ519 (5 – 6,5 m p.t.) byly nalezeny redukční 

podmínky s hodnotami Eh –61 až –112 mV, které byly v hloubce 7 – 8 m p.t. vystřídány 

oxičtějšími podmínkami s Eh 76 – 125 mV, které mohou být spojeny s vyšším přínosem 

oxické vody do této části kolektoru díky nehomogenitám v jeho materiálu. Silné redukční 

podmínky byly zastiženy pod tímto horizontem v hloubce 8 – 9 m p.t., kde se hodnoty Eh 

pohybovaly v rozmezí –12 až –315 mV. V nejnižší části vrtu PJ519 (9 – 15 m p.t.) se hodnoty 
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Eh pohybovaly v rozmezí 19 – 120 mV. Nejvýraznější redukční podmínky byly 

identifikovány ve vrtu PJ520 a to v hloubkách 5 – 7,2 m p.t. s hodnotami –36 až –116 mV a 8 

– 9,5 m p.t. s hodnotami –62 až –180 mV. Tyto dva horizonty s převládajícími redukčními 

podmínkami odděluje cca 1 m silný horizont oxičtější podzemní vody (7 – 8 m p.t.) 

s kladnými hodnotami Eh (27 – 98 mV). Ve spodní části vrtu PJ520 od hloubky cca 10 m p.t. 

převládají oxické podmínky s hodnotami Eh v rozmezí 53 – 110 mV. Průběh hodnot Eh 

v jednotlivých vrtech s víceúrovňovými vzorkovači je patrný z následujícího grafu:    
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Graf 13: Hodnoty Eh  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 

Prostorová distribuce hodnot Eh v podzemní vodě kvartérního kolektoru je znázorněna 

na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 55: Prostorová distribuce hodnot Eh (mV) v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 

Hodnoty pH byly v pozorovacích vrtech PJ500-505 stabilní a pohybovaly se v rozmezí 

7 – 7,3. Stejně stabilní hodnoty byly sledovány také ve vrtech HJ506, HJ507 a HJ508 (7 – 

7,3) s vyjímkou části vrtu HJ508 těsně při hladině podzemní vody  (5,5 – 6 m p.t.), kde bylo 

pH vyšší (7,7) díky probíhajícím procesům denitrifikace. Výraznější změny pH v průběhu 

hloubkového profilu byly patrné ve vrtech PJ519 a PJ520. Ve vrtu PJ519 bylo pozorováno 

snížení pH na 6,8 při hladině podzemní vody (5 m p.t.), pod touto hloubkou až do horizontu 

6,8 m p.t. bylo pH v obvyklém rozmezí 7 – 7,3. V horizontu 6,8 – 7,1 m p.t. pH skokově 

vzrostlo na 8,2 – 8,6 a v dalších částech vrtu byly jeho hodnoty opět v rozmezí 7 – 7,3. Ve 

vrtu PJ520 byly nejvýraznější změny hodnot pH patrné v hloubkovém horizontu 5 – 5,75 m 

p.t., kde vzrostly z hodnot 6,9 na 8,1. V rozmezí hloubek 5,75 – 6,75 m p.t. pH přechodně 

kleslo na 6,8 – 6,9 a pod títmto horizontem se ustálilo na hodnotách 6,9 – 7,6. Snížení hodnot 

pH bylo způsobeno procesy oxidace železa a manganu a částečně také srážením uhličitanů, 

nárůst pH ve vrtech PJ519 a PJ520 byl spojen s procesy redukce manganu, železa a síranů, 

které konzumují H+ a v případě redukce síranů probíhají za vzniku CO2. Zvýšení hodnot pH 

v těchto částech kontaminačního mraku koreluje se zvýšením hodnoty KNK4,5, jejíž hodnotu 
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procesy biodegradace navyšují. Průběh hodnot pH v jednotlivých vrtech s víceúrovňovými 

vzorkovači je patrný z následujícího grafu:         
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Graf 14: Hodnoty pH  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 
  

Hodnota KNK4,5 vyjadřuje koncentrace disociovaných forem kyseliny uhličité a 

produkty rozkladu organických látek ve formě organických kyselin. V pozorovacích vrtech 

PJ500-505 se hodnoty alkality vyjádřené jako KNK4,5 pohybovaly v rozmezí 4,7 – 5,3 

mmol/l. Nejstabilnější byl jejich trend ve vrtech PJ500 (5,2 – 5,3 mmol/l), PJ501 (5,1 – 5,3 

mmol/l), PJ502 (4,8 mmoml/l) a PJ505 (5,1 – 5,2 mmol/l). Výraznější změny v hloubkovém 

profilu vykazovaly hodnoty KNK4,5 ve vrtu PJ503 (5,3 – 5,8 mmol/l) a PJ504 (4,7 – 5,3 

mmol/l). Ve vrtech HJ506, HJ507, HJ508 a PJ519 byly hodnoty KNK4,5 srovnatelné 

s hodnotami nalezenými v pozorovacích vrtech nebo o málo větší a pohybovaly se v rozmezí 

4,2 – 7,4 mmol/l s tím, že nejvyšší hodnoty byly nalezeny při bázi kvartérního kolektoru. Ve 

vrtech HJ508 a PJ519 navíc došlo k navýšení hodnot KNK4,5 také u hladiny podzemní vody  a 

to na hodnoty 7,3 mmol/l v hloubce 5,5 m p.t. ve vrtu HJ508 a na 6,5 mmol/l v hloubce 5 – 

5,5 m p.t. ve vrtu PJ519. Tento jev je spojen s přítomností biodegradačních procesů 

(denitrifikace, redukce železa a manganu), které společně s navýšením hodnoty pH zvyšují 

také hodnotu KNK4,5. Výrazně odlišné hodnoty byly zjištěny ve vrtu PJ520, kde se u hladiny 

podzemní vody v hloubce 5 – 7 m p.t. hodnoty KNK4,5 pohybovaly v rozmezí 7,3 – 11,8 

mmol/l s nejvyššími hodnotami těsně při hladině podzemní vody. Také  tomto horizontu bylo 

zvýšení hodnot KNK4,5 spojeno s probíhající biodegradací, při které sekundárně vznikají ionty 
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hydrodenuhličitanů a slabé organické kyseliny. V hloubce 7 – 15 m p.t. se hodnoty KNK4,5 

v tomto vrtu ustálily na v této lokalitě obvyklých 5,3 – 6,1 mmol/l bez pozorovatelných změn 

trendu hodnot s hloubkou. Průběh hodnot KNK4,5 v jednotlivých vrtech s víceúrovňovými 

vzorkovači je patrný z následujícího grafu:         
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Graf 15: Hodnoty KNK4,5  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

  

Prostorová distribuce hodnot KNK4,5 v podzemní vodě kvartérního kolektoru je 

znázorněna na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 56: Prostorová distribuce hodnot KNK4,5  v podzemní vodě kvartérního kolektoru lokality 
CORONA 

 

Koncentrace iontu HCO3
- byly stanoveny na základě výpočtu v laboratoři stanovené 

KNK4,5. V podzemní vodě pozorovacích vrtů PJ500-505 se pohybovaly v rozmezí 293 – 354 

mg/l s nejvyššími hodnotami ve vrtu PJ503. Ve vrtech HJ506 a HJ507 se koncentrace 

hydrogenuhličitanů pohybovaly v rozmezí 256 – 451 mg/l s nejvyššími hodnotami 

pozorovatelnými při bázi kvartérního kolektoru. Ve vrtu HJ508 byl sledován trend stejný jako 

u stratifikace hodnot KNK4,5, tj. navýšení na bázi kolektoru v hloubce 14 m p.t. (až na 

hodnoty 415 mg/l), což je pravděpodobně způsobeno přítokem vody jiného hydrochemického 

složení (kolektor A) po puklině při bázi kvartérního kolektoru B a je patrné také ve vrtu 

PJ519. Dále bylo v tomto vrtu pozorováno zvýšení koncentrace HCO3
- u hladiny podzemní 

vody v hloubce 5,5 – 6 m p.t. (až na hodnoty 445 mg/l). Stejné podmínky byly pozorovány ve 

vrtu PJ519, kde se koncentrace hydrogenuhličitanů u hladiny podzemní vody (hloubka 5 – 6 

m p.t.) pohybovaly na hodnotách 342 – 390 mg/l, v hloubkovém horizontu 6 – 10,5 m p.t. 

klesly na ca 317 mg/l a poté na bázi kvartérního kolektoru vystoupily až na 415 mg/l. U obou 

vrtů, HJ508 i PJ519 platí, že zatímco trend změn koncentrací HCO3
- s hloubkou při bázi vrtu 

je spojen s nátokem vody o jiném hydrochemickém složení než má kvartérní kolektor B, 
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navýšení hodnot v horní části vrtu u hladiny podzemní vody svědčí o probíhajících procesech 

biodegradace ropných uhlovodíků. Největší změny v koncentracích iontu HCO3
- byly 

sledovány ve vrtu PJ520 v hloubkovém horizontu 5 – 7 m p.t., kde se detekované koncentrace 

pohybovaly v rozmezí 439 – 708 mg/l s nejvyššími koncentracemi u hladiny podzemní vody. 

V tomto místě kontaminačního mraku probíhají především procesy redukce síranů a 

methanogeneze, které do systému uvolňují CO2 a sekundárně (disociace kyseliny uhličité) 

dotují podzemní vodu ionty HCO3
-. V nižších částech tohoto vrtu se koncentrace 

hydrogenuhličitanů stabilizovaly na hodnotách 317 – 366 mg/l bez výraznějšího trendu 

vývoje směrem k bázi kolektoru. Průběh koncentrací hydrogenuhličitanů v jednotlivých 

vrtech s víceúrovňovými vzorkovači je patrný z následujícího grafu:         
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Graf 16: Koncentrace HCO3
- v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

  

Prostorová distribuce koncentrací HCO3
- v podzemní vodě kvartérního kolektoru je 

znázorněna na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 57: Prostorová distribuce koncentrací HCO3
-  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

lokality CORONA 

 

Koncentrace CO2 rozpuštěného v podzemní vodě pozorovacích vrtů PJ500-505 byla 

vzhledem k ostatním částem studované lokality relativně nízká a pohybovala se v rozmezí 

15,4 – 30,8 mg/l. Relativně nižší koncentrace byly zaznamenány ve vrtech PJ500 a PJ503 

(15,4 – 22 mg/l), vyšší koncentrace byly zastiženy ve vrtech PJ501, PJ502, PJ504 a PJ505 

(19,8 – 30,8 mg/l) s pozorovatelným trendem navyšování koncentrace oxidu uhličitého 

směrem k bázi kvartérního kolektoru. Srovnatelné koncentrace rozpuštěného CO2 v podzemní 

vodě byly sledovány ve vrtech HJ506, HJ507 a HJ508 a to v rozmezí hodnot 11 – 53 mg/l 

s vyššími hodnotami detekovanými ve spodní polovině každého vrtu. Ve vrtu PJ519 bylo 

sledováno relativní navýšení koncentrací CO2 v hloubce 8 – 11 m p.t. (70 – 88 mg/l) a také 

menší zvýšení koncentrací (až 53 mg/l) při hladině podzemní vody v hloubce 5 – 5,5 m p.t.. 

Ve vrtu PJ520 byly změny v koncentraci rozpuštěného CO2 nejvýraznější. V hloubkovém 

horizontu 5 – 7 m p.t. došlo ke zvýšení koncentrací na hodnoty 106 – 264 mg/l a kopírovaly 

tak trend pozorovaný u hodnot KNK4,5 a HCO3
-. S klesající hloubkou došlo k výraznému 

poklesu koncentrací na 35 – 88 mg/l s mírným navýšením hodnot u báze vrtu. Průběh 
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koncentrací rozpuštěného oxidu uhličitého v jednotlivých vrtech s víceúrovňovými 

vzorkovači je patrný z následujícího grafu:      
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Graf 17: Koncentrace CO2 v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 

Prostorová distribuce koncentrací CO2 v podzemní vodě kvartérního kolektoru je 

znázorněna na následujícím obrázku: 

 

 

Obrázek č. 58: Prostorová distribuce koncentrací CO2  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 
lokality CORONA 
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Obsah celkového organického uhlíku (TOC) v podzemní vodě byl srovnatelný ve vrtech 

HJ506, HJ507, HJ508 a PJ519 a pohyboval se v rozmezí 0,9 – 4,9 mg/l s nejvyššími 

koncentracemi v hloubkovém horizontu 7 – 9 m p.t.. Ve vrtu PJ520 jsou v hloubkovém 

horizontu 5 – 7 m p.t. o řád vyšší než v ostatních částech studovaného kolektoru a pohybují se 

v rozmezí 14,5 – 36,2 mg/l; pod touto hloubkou obsah TOC v podzemní vodě skokově klesá 

na hodnoty o málo vyšší než v ostatních sledovaných vrtech (2 – 5,1 mg/l). Průběh hodnot 

TOC v jednotlivých vrtech je patrný na následujícím grafu: 
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Graf 18: Koncentrace organických látek (TOC)  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 

4.2.2 Ropné uhlovodíky v podzemní vodě 

Kontaminace ropnými uhlovodíky je tvořena směsí lehkých aromatických uhlovodíků 

typu BTEX, ze kterých převažují xyleny (14% z celkové koncentrace ropných uhlovodíků) a 

ethylbenzen (3%), a převládajících těžších aromatických uhlovodíků, především 1,2,4-

trimethylbenzen (32%), 1,3,5-trimethylbenzen (9%), 1,2,3-trimethylbenzen (9%), m,p-

ethyltoluen (13%), o-ethyltoluen (10%). V menším množství jsou ve směsi kontaminantů 

přítomny také n-propylbenzen (2%), isopropylbenzen (2%), methylcyklohexan (2%) a 

cyklohexan (1%). Zastoupení jednotlivých ropných uhlovodíků odpovídá svým složením 

relativně staré kontaminaci, ze které odtěkaly nejlehčí frakce (benzen, toluen) a díky 

procesům mineralizace a biotransformace zůstaly ve směsi frakce relativně těžší a méně 

rozpustné (především ethylbenzen, ethyltoluen a trimethylbenzen). Poměrové složení směsi 
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ropných uhlovodíků tvořících kontaminační mrak na lokalitě Hněvice znázorňuje následující 

graf:   

Zastoupení ropných uhlovodík ů 
ve sm ěsi kontaminant ů
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Graf 19: Zastoupení jednotlivých uhlovodíků ve směsi kontaminantů 

 

Koncentrace ropných uhlovodíků v pozorovacích vrtech PJ500-505 byla relativně nízká; 

ve vrtech PJ500, PJ501, PJ502 a PJ505 byla pod mezí stanovitelnosti (<0,04 mg/l NEL), ve 

vrtu PJ504 byly nalezeny stopy ropného znečištění (až 0,09 mg/l NEL) a ve vrtu PJ503 byl 

obsah NEL v rozmezí 0,61 – 1,3 mg/l. Ve vrtu PJ503 byly v rámci rozšíření analýzy ropných 

uhlovodíků sledovány měřitelné koncentrace ethylbenzenu (0,013 – 0,03 mg/l), xylenů (0,067 

– 0,14 mg/l), isopropylbenzenu (0,007 – 0,024 mg/l), n-propylbenzenu (0,012 – 0,04 mg/l), 

m,p-ethyltoluenu (0,059 – 0,16 mg/l), o-ethyltoluenu (0,049 – 0,12 mg/l), 1,3,5-

trimethylbenzenu (0,043 – 0,11 mg/l), 1,2,4-trimethylbenzenu (0,13 – 0,38 mg/l), 1,2,3-

trimethyltoluenu (0,069 – 0,11 mg/l), cyklohexanu (0,004 – 0,011 mg/l) a methylcyklohexanu 

(0,009 – 0,02 mg/l). Nejvyšší koncentrace ropného znečištění byly přitom zjištěny 

v hloubkovém horizontu 9 – 10 m p.t.. V hydrogeologickém vrtu HJ506 byl obsah NEL pod 

mezí stanovitelnosti, ve vrtech HJ507 a HJ508 byly nalezeny vyšší koncentrace NEL 

v rozmezí 0,08 – 1,4 mg/l s tím, že největší znečištění bylo stanoveno u hladiny podzemní 

vody v hloubkovém horizontu 6 – 6,75 m p.t.. V této hloubce byl rovněž nalezen ethylbenzen 

(0,09 – 0,024 mg/l), xyleny (0,19 – 0,47 mg/l), isopropylbenzen (0,016 – 0,029 mg/l), n-
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propylbenzen (0,016 – 0,042 mg/l), m,p-ethyltoluen (0,14 – 0,33 mg/l), o-ethyltoluen (0,017 – 

0,076 mg/l), 1,3,5-trimethylbenzen (0,11 – 0,34 mg/l), 1,2,4-trimethylbenzen (0,013 – 0,87 

mg/l), 1,2,3-trimethylbenzen (až 0,003 mg/l), n-heptan (až 0,013 mg/l) a cyklohexan (až 0,016 

mg/l). Nejvyšší koncentrace ropných uhlovodíků v podzemní vodě byly nalezeny ve vrtech 

PJ519 a PJ520. Ve vrtu PJ519 je výrazněji kontaminován hloubkový horizont do 7 m p.t. 

s koncentracemi NEL 0,2 – 7,6 mg/l, pod touto hloubkou koncentrace NEL klesají na 0,02 – 

0,3 mg/l. Ve vrtu PJ520 je kontaminovaný horizont širší a sahá až do 9 m p.t. s koncentracemi 

1,8 – 11 mg/l NEL, pod touto hloubkou se koncentrace NEL skokově snižují o řád na hodnoty 

0,02 – 0,4 mg/l. Průběh koncentrací NEL v podzemní vodě v pozorovacích a 

hydrogeologických vrtech je znázorněn na následujícím grafu:   
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Graf 20: Koncentrace ropných látek (NEL)  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 

Prostorová a plošná distribuce NEL rozpuštěných v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

je znázorněna na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 59: Prostorová distribuce NEL rozpuštěných v podzemní vodě kvartérního kolektoru 
lokality CORONA 

 
Obrázek č. 60: Plošný rozsah koncentrací NEL v podzemní vodě lokality CORONA 
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4.2.3 Elektronové akceptory v podzemní vodě 

Podzemní voda v pozorovacích vrtech PJ500-505 má obsah kyslíku 7 – 8 mg/l ve 

vrtech PJ500, PJ501 a PJ502 a o něco nižšími koncentrace ve vrtech PJ504 a PJ505 (6 – 7 

mg/l), což odpovídá obecným poměrům v neznečištěném mělkém kolektoru s rychlejší vodní 

výměnou a dotovanou srážkovou vodou nasycenou atmosférickým kyslíkem. Ve vrtu PJ503 

byl obsah rozpuštěného kyslíku nižší, pohyboval se v rozmezí 0,9 – 3,6 mg/l s nižšími 

koncentracemi u hladiny podzemní vody. Nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku pozitivně 

korelují se zvýšeným obsahem methanu a indikují procesy přirozené atenuace ropných 

uhlovodíků v kontaminačním mraku. Také ve vrtu HJ506 byly nalezeny aerobní podmínky 

s obsahem rozpuštěného kyslíku v rozmezí 3,6 – 6,4 mg/l ve svrchní části vrtu a 1 mg/l u jeho 

báze. Snížení obsahu kyslíku u báze vrtu souvisí s přirozenou geochemickou stratifikací 

podzemní vody v kolektoru. Snížení obsahu rozpuštěného kyslíku bylo patrné ve svrchních 

částech vrtů HJ507 a HJ508 (do 8 m p.t.) a pohybovalo se v rozsahu hodnot 1,5 – 3 mg/l, níže 

hodnoty rozpuštěného kyslíku vystoupily na 5 – 6 mg/l, což může být způsobeno rychlejším 

nátokem oxické vody v této části kolektoru díky nehomogenitám a menšímu obsahu 

rozpuštěných ropných látek, které kyslík spotřebovávají jako elektronový akceptor při 

biodegradaci. Stejný trend byl pozorován ve vrtu PJ519 – ve svrchní části zastiženého 

kolektoru (cca do 7 m p.t.) byl obsah rozpuštěného kyslíku snížen na 1 – 3 mg/l, ve střední 

části (do hloubky 12 m p.t.) podzemní voda obsahovala 4 – 6 mg/l rozpuštěného kyslíku, což 

svědčí o větším nátoku oxické vody v této části a nižší koncentraci biodegradovaných 

ropných uhlovodíků a v při bázi kolektoru v hloubce 12 – 15 m p.t. byl obsah rozpuštěného 

kyslíku opět nižší (1 – 3 mg/l) a opět svědčily o přirozené geochemické stratifikaci podzemní 

vody ve vrtu. Nejnižší koncentrace rozpuštěného kyslíku spojené s přítomností anaerobních 

podmínek při biodegradaci organického znečištění byly pozorovány při hladině podzemní 

vody ve vrtu PJ520 a to 0,48 – 1 mg/l až do hloubky 7 m p.t.. V hloubce 7 – 9 m p.t. byly 

koncentrace rozpuštěního kyslíku vyšší (1,8 – 3,8 mg/l) a zvyšovaly se průběžně až k bázi 

kolektoru na hodnoty 3,9 – 4,9 mg/l. Průběh koncentrací rozpuštěného kyslíku ve vrtech 

s víceúrovňovými vzorkovači je patrný z následujícího grafu:       
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Graf 21: Koncentrace rozpuštěného kyslíku  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 

Prostorová distribuce rozpuštěného kyslíku v podzemní vodě kvartérního kolektoru je 

znázorněna na následujícím obrázku: 

 

Obrázek č. 61: Prostorová distribuce rozpuštěného kyslíku v podzemní vodě kvartérního kolektoru 
lokality CORONA 

 

Koncentrace dusičnanů jsou v podzemní vodě studovaného kvartérního kolektoru 

relativně vysoké díky antropogennímu znečištění z blízké zemědělské výroby (využití hnojiv) 
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a ve vrtech PJ500, PJ501, HJ506 a HJ507 se pohybovaly v rozmezí hodnot 125 – 154 mg/l 

bez výraznější vertikální stratifikace ve vrtech. Ve vrtech PJ502, J504 a PJ505 byly 

koncentrace dusičnanů v podzemní vodě relativně nižší a pohybovaly se v rozsahu 77 – 126 

mg/l. Ve vrtu PJ503 bylo snížení obsahu dusičnanů oproti vrtům v jeho okolí ještě výraznější 

a pohybovalo se v rozmezí hodnot 37 – 52 mg/l. Ve vrtu HJ508 bylo pozorováno výrazné 

snížení koncentrace dusičnanů v podzemní vodě v hloubkovém horizontu 5 – 6 m p.t. a to na 

hodnotu 17 mg/l. Směrem k bázi vrtu obsah dusičnanů narostl na hodnoty 70 – 147 mg/l 

s nižší hodnotou při bázi kvartérního kolektoru. Stejné podmínky byly pozorovány ve vrtu 

PJ519, kde došlo u hladiny podzemní vody v hloubkovém horizontu 5 – 5,5 m p.t. ke snížení 

obsahu dusičnanů na koncentrace 50 – 70 mg/l a poté v hloubce 6 – 10 m p.t. k opětovnému 

zvýšení koncentrací na 80 – 120 mg/l. Při bázi vrtu PJ519 bylo patrné snížení hodnot 

rozpuštěných dusičnanů na 10 – 73 mg/l, pravděpodobně jako důsledek nátoku podzemní 

vody odlišných hydrochemických vlastností z kolektoru A. Nejvýraznější snížení obsahu 

dusičnanů vzhledem k ostatním vrtům na studované lokalitě bylo sledováno ve vrtu PJ520 a 

to v hloubkovém horizontu 5 – 7 m p.t. na hodnoty 15 – 44 mg/l s nejvýraznější změnou těsně 

u hladiny podzemní vody. Pod tímto horizontem se koncentrace iontu NO3
- zvýšily na 57 – 

110 mg/l s pozorovatelným snižováním koncentrace směrem k bázi vrtu. Průběh koncentrací 

dusičnanů v jednotlivých vrtech s víceúrovňovými vzorkovači je patrný z následujícího grafu:             
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Graf 22: Koncentrace NO3
-  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

Prostorová distribuce koncentrací NO3
- v podzemní vodě kvartérního kolektoru je 

znázorněna na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 62: Prostorová distribuce koncentrací NO3
-  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

lokality CORONA 

 

Koncentrace síranů v podzemní vodě lokality Hněvice jsou relativně vysoké díky 

přítomnosti antropogenního znečištění a pohybovaly se v pozorovacích vrtech PJ500, PJ501 a 

PJ505 v rozmezí hodnot 202 – 345 mg/l. Ve vrtech PJ502, PJ503 a PJ504 byly koncentrace 

síranů v podzemní vodě o málo nižší a dosahovaly hodnot 122 – 271 mg/l s patrným snížením 

obsahu síranů při hladině podzemní vody. Vysoké obsahy síranů v podzemní vodě byly 

sledovány ve vrtech HJ506, HJ507 a HJ508 a to v rozmezí 226 – 327 mg/l s patrným 

snížením koncentrací síranů u báze vrtu HJ508 (až na 96 mg/l), které je pravděpodobně 

spojeno s nátokem podzemní vody o jiném hydrochemickém složení z hlubšího kolektoru A. 

Ve vrtu PJ519 byl sledován snížený obsah síranů v těsné blízkosti hladiny podzemní vody 

v hloubce 5 m p.t. a to na hodnotu 192 mg/l. Směrem k bázi vrtu hodnoty rychle vystoupily na 

stabilních 250 – 310 mg/l a jen na bázi vrtu v hloubce 11 – 14 m p.t. došlo k jejich 

opětovnému snížení na 96 – 242 mg/l. Ve vrtu PJ520 bylo snížení koncentrací síranů 

v podzemní vodě nejvýraznější v hloubkovém horizontu 5 – 6,8 m p.t. na hodnoty 80 – 196 

mg/l a svědčil tak o probíhajících procesech redukce síranů. S tímto faktem také koreloval 

zvýšený obsah sulfidů v podzemní vodě v hloubkovém horizontu 5,3 – 6,5 m p.t.. Směrem 

k bázi vrtu se obsah síranů pod touto hloubkovou úrovní skokově zvýšil na v této lokalitě 
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obvyklých 220 – 308 mg/l bez výrazné vertikální stratifikace a s obsahem sulfidů pod mezí 

stanovitelnosti (<0,1 mg/l). Průběh koncentrací síranů v podzemní vodě vrtů 

s víceúrovňovými vzorkovači je znázorněn na následujících grafech:               
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Graf 23: Koncentrace síranů  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 
Prostorové distribuce koncentrací síranů v podzemní vodě kvartérního kolektoru je 

znázorněny na následujícím obrázku: 

 

Obrázek č. 63: Prostorová distribuce koncentrací SO4
2-  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

lokality CORONA 
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Souhrnné tabulky s výsledky analýz organických komponent podzemní vody lokality 

Hněvice jsou součástí Přílohy č. 3. Celkový přehled grafických vyjádření koncentrací 

organických komponent podzemní vody v jednotlivých vrtech je součástí Přílohy č.4. 

 

4.2.4 Elekronové donory a produkty biodegradace v podzemní vodě 

Redukované sloučeniny dusíku byly sledovány ve formě NH4
+ a NO2

-. 

V pozorovacích vrtech PJ500-505 byly koncentrace NH4
+ pod mezí stanovitelnosti (<0,1 

mg/l). Obsah dusitanů v podzemní vodě byl nízký a pohyboval se v rozmezí 0,01 – 0,06 mg/l 

s nejvyšší nalezenou hodnotou při hladině podzemní vody ve vrtu PJ504. Pod mezí 

stanovitelnosti byly také koncentrace NH4
+ ve vrtech HJ506 a HJ507; detekovatelné 

koncentrace byly nalezeny až na úplné bázi těchto vrtů 0,1 – 0,4 mg/l v hlolubce 12 – 14 m 

p.t. a jsou spojeny spíše s přirozenou vertikální stratifikací vodního sloupce ve vrtu než 

s denitrifikací a biodegradací ropného znečištění. Obsah dusitanů ve vrtech HJ506 a HJ507 

byl srovnatelný s jejich obsahem v pozorovacích vrtech a dosahoval hodnot 0,014 – 0,78 mg/l 

s nejvyšší hodnotou nalezenou v hloubce 8 m p.t. a výraznou hloubkovou stratifikací této 

složky. Ve vrtu HJ508 byly koncentrace NH4
+ v rozsahu 0,02 – 0,31 mg/l s vyšším podílem 

této složky při bázi vrtu. Opačný trend vykazovaly koncentrace NO2
- s hodnotami 0,04 – 4,5 

mg/l, kdy nejvyšší hodnoty byly detekovány v hloubkovém horizontu 5,5 – 6,5 m p.t.. 

Relativně nízký a stabilní obsah iontu NH4
+ byl sledován ve vrtech PJ519 a PJ520 

s hodnotami 0,01 – 0,07 mg/l s nepatrným zvýšením koncentrace v hloubkovém horizontu 7 – 

8 m p.t.. Změny v obsahu dusitanů byly u obou vrtů výraznější, ve vrtu PJ519 se 

v hloubkovém horizontu 5 – 8 m p.t. pohybovaly koncentrace dusitanů v rozsahu 0,08 – 4,72 

mg/l s nejvyššími hodnotami u hladiny podzemní vody a pod tímto horizontem koncentrace 

klesly na obvyklých 0,01 – 0,04 mg/l. Ve vrtu PJ520 byl sledován stejný trend s hloubkovým 

horizontem nabohacení dusitanů v 5 – 9 m p.t. s koncentracemi 0,34 – 3,54 mg/l, které se 

směrem k bázi vrtu snížily na 0,02 – 0,06 mg/l. Průběh koncentrací dusitanů a amonných 

iontů v jednotlivých vrtech s víceúrovňovými vzorkovači je patrný z následujících grafů: 
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Graf 24: Koncentrace NH4
+ v podzemní vodě kvartérního kolektoru 
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Graf 25: Koncentrace NO2
- v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 

Prostorová distribuce koncentrací NO2
- a NH4

+ v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

jsou znázorněny na následujících obrázcích: 
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Obrázek č. 64: Prostorová distribuce koncentrací NO2
-  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

lokality CORONA 

 

Obrázek č. 65: Prostorová distribuce koncentrací NH4
+  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

lokality CORONA 
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Koncentrace manganu v podzemní vodě pozorovacích vrtů PJ500, PJ501, PJ502, 

PJ504 a PJ505 byly relativně nízké a pohybovaly se v rozmezí 0,01 – 0,74 mg/l s výjimečným 

navýšením na bázi vrtu PJ504 na 2,1 mg/l, které vzhledem k umístění vrtu v oxické části 

loklaity není způsobeno redukcí Mn(IV), ale možným nátokem podzemní vody z kolektoru A 

nebo pro tento prvek typickou vertikální stratifikací ve vodním sloupci vrtu. Ve vrtu PJ503 

byly koncentrace celkového rozpuštěného manganu vyšší a dosahovaly hodnot 0,86 – 2,8 

mg/l s vyššími hodnotami ve spodní části vrtu. Koncentrace manganu na úrovni hodnot 

zaznamenaných v pozorovacích vrtech byly u vrtů s víceúrovňovými vzorkovači 

zaznamenány v objektech HJ506 a HJ507 a to v rozmezí 0,01 – 0,38 mg/l. Koncentrace 

dvojmocného manganu byly ve všech těchto vrtech pod mezí stanovitelnosti (< 0,1 mg/l). Ve 

vrtu HJ508 bylo patrné zvýšení koncentrací manganu v podzemní vodě vzhledem k ostatním 

vrtům a to nejvíce při hladině podzemní vody (až na 2,07 mg/l) s postupnou stratifikací 

hodnot směrem do hloubky až na hodnoty 0,4 – 0,9 mg/l. Obsah dvojmocného manganu byl 

zjištěn pouze v úzkém hloubkovém horizontu při hladině podzemní vody (0,15 – 1,9 mg/l v 5 

– 7 m p.t.) a tvořil až 50% veškerého manganu rozpuštěného v podzemní vodě. Vyšší 

koncentrace manganu byly nalezeny ve vrtu PJ519, v hloubce 5 – 5,5 m p.t. v rozmezí hodnot 

1,16 – 3,42 mg/l, v hloubce 5,5 – 8 m p.t. v rozmezí hodnot 0,02 – 0,4 mg/l. Obsah 

dvojmocného manganu byl ale zanedbatelný a dosáhl maximálních hodnot 0,02 mg/l. 

Nejvyšší koncentrace manganu rozpuštěného ve vodě byly nalezeny ve vrtu PJ520 

v hloubkovém horizontu 5 – 7 m p.t. (2,86 – 10,8 mg/l). S tímto nálezem korespondoval 

vysoký obsah dvojmocného manganu v rozmezí hodnot 1,15 – 5,94 mg/l, který tvořil cca 50 – 

60% celkového obsahu manganu v podzemní vodě a svědčil tak o využití Mn(IV) jako 

elektronového akceptoru při biodegradaci v této části kolektoru.  V hloubce 7 – 15 m p.t. se 

obsah manganu v podzemní vodě pohyboval v rozmezí hodnot 0,12 – 1,94 mg/l a obsah 

dvojmocného iontu manganu byl maximálně 0,06 mg/l. Průběh koncentrací celkového a 

dvojmocného manganu v podzemní vodě vrtů s víceúrovňovými vzorkovači je znázorněn na 

následujících grafech: 
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Graf 26: Koncentrace Mn  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

Hněvice - Mn 2+ 
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Graf 27: Koncentrace Mn2+  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 

Prostorová distribuce koncentrací Mncelk. a Mn2+ v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

jsou znázorněny na následujících obrázcích: 
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Obrázek č. 66: Prostorová distribuce koncentrací Mncelk.  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 
lokality CORONA 

 

 
Obrázek č. 67: Prostorová distribuce koncentrací Mn2+  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

lokality CORONA 
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Koncentrace rozpuštěného železa v podzemní vodě pozorovacích vrtů PJ500-505 byly 

relativně nízké a pohybovaly se v rozmezí 0,01 – 2,8 mg/l s nejvyššími hodnotami 

nalezenými u báze vrtu PJ503 (9,5 m p.t.). Srovnatelné koncentrace železa byly nalezeny 

v podzemní vodě vrtů HJ506, HJ507 a HJ508 a to v rozmezí hodnot 0,01 – 8,5 mg/l s tím, že 

nejvyšší koncentrace železa byly ve vrtu HJ506 nalezeny při jeho bázi a ve vrtech HJ507 a 

HJ508 jak v hloubce 10 – 12 m p.t., tak při hladině podzemní vody v hloubce 5 – 6 m p.t.. 

Relativně velké navýšení koncentrace rozpuštěného železa bylo pozorováno ve vrtu PJ519 a 

to v hloubkovém horizontu 5 – 8,5 m p.t. a to až na hodnoty 17,9 mg/l. Pod touto úrovní 

klesly koncentrace železa na 0,5 – 0,8 mg/l a směrem k bázi kvartérního kolektoru nepatrně 

vystoupily na 1,38 mg/l. Nejvyšší koncentrace rozpuštěného železa v podzemní vodě byly 

detekovány ve vrtu PJ520, v hloubce 5 – 7 m p.t. se hodnoty pohybovaly 9,3 – 29,8 mg/l, 

v hloubce 7 – 14 m p.t. v rozmezí 0,99 – 4,95 mg/l s výraznou stratifikací směrem k bázi 

kolektoru. Trendům pozorovaným na koncentracích celkového rozpuštěného železa 

odpovídají trendy pozorované u železa dvojmocného. Ve vrtech HJ506 a HJ507 byly 

koncentrace forem Fe2+ pod mezí stanovitelnosti (<0,1 mg/l), jen při jejich bázi v hloubce 11 

– 14 m p.t. byly zjištěny měřitelné koncentrace v rozmezí 0,11 – 0,22 mg/l. Ve vrtu HJ508 už 

byly koncentrace iontu Fe2+ vyšší a pohybovaly se v rozmezí 0,1 – 0,27 mg/l s vyššími 

koncentracemi u hladiny podzemní vody. O řád vyšší koncentrace dvojmocného železa 

v podzemní vodě byly pozorovány ve vrtu PJ519 a to v hodnotách 0,05 – 1,6 mg/l u hladiny 

podzemní vody v hloubce 5 – 6,5 m p.t., následované horizontem navýšení koncentrací až na 

4,2 mg/l v hloubce 6,5 – 10,5 m p.t. a snížením hodnot k bázi kolektoru na 0,07 – 1,28 mg/l. 

Nejvyšší koncentrace Fe2+ byly nalezeny v podzemní vodě vrtu PJ520 a to v hloubce 5 – 7 m 

p.t. v rozmezí hodnot  2,41 – 27,5 mg/l. Další horizont nabohacení podzemní vody 

dvojmocným železem byl v hloubce 8,5 – 9,5 m p.t. s hodnotami 1,84 – 4,75 mg/l. Směrem 

k bázi kvartérního kolektoru došlo ke snížení hodnot na cca 0,5 – 1 mg/l. Průběh koncentrací 

celkového a dvojmocného železa v podzemní vodě vrtů s víceúrovňovými vzorkovači je 

znázorněn na následujících grafech:         
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Graf 28: Koncentrace Fe v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 

Hněvice - Fe 2+ 
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Graf 29: Koncentrace Fe2+  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 

Prostorová distribuce koncentrací Fecelk. a Fe2+ v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

jsou znázorněny na následujících obrázcích: 
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Obrázek č. 68: Prostorová distribuce koncentrací Fecelk.  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 
lokality CORONA 

 

 

Obrázek č. 69: Prostorová distribuce koncentrací Fe2+  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 
lokality CORONA 
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Koncentrace sulfidů (stanovené souhrnně pro formy S2-, HS- a H2S) v podzemní vodě 

vrtů PJ500-505 a HJ506-508 byly pod mezí stanovitelnosti (<0,1 mg/l). Obsah sulfidů 

v podzemní vodě vrtu PJ519 byl zanedbatelný a pohyboval se pod mezí stanovitelnosti (<0,1 

mg/l) s vyjímkou hloubky 7,85 m, kde se objevilo 1,4 mg/l. Ve vrtu PJ520 bylo navýšení 

koncentrace sulfidů v podzemní vodě v korelaci se snížením koncentrací síranů  

v hloubkovém horizontu 5,3 – 6,5 m p.t. a to na hodnoty 0,58 – 6,2 mg/l. 
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Graf 30: Koncentrace sulfidů  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 

Prostorové distribuce koncentrací sulfidů v podzemní vodě kvartérního kolektoru je 

znázorněna na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 70: Prostorová distribuce koncentrací sulfidů (souhrn S2-, HS- a H2S)  

v podzemní vodě kvartérního kolektoru lokality CORONA 

 

Relativně nízké koncentrace methanu byly zastiženy v pozorovacím vrtu PJ503 (24 – 

63 µg/l) a ve vrtech HJ506 a HJ507 (<1 – 69 µg/l). Stanovitelné obsahy methanu byly v těchto 

vrtech zastiženy v hloubkovém intervalu 10 – 14 m p.t.. Ve vrtu HJ508 byl sledován  vývoj 

s nízkými koncentracemi methanu ve spodní části vrtu (<1 – 1,4 µg/l) a vysokým obsahem při 

hladině podzemní vody (až 2 000 µg/l), který pravděpodobně indikuje probíhající proces 

biodegradace ropných uhlovodíků. Ve vrtu PJ519 byly zastiženy detekovatelné koncentrace 

methanu v hloubkovém intervalu 5 – 7 m p.t. v rozmezí hodnot 9 – 490 µg/l s maximálními 

koncentracemi při hladině podzemní vody (5,5 m p.t.). Detekovatelné hodnoty řádově nižší 

byly sledovány na bázi tohoto vrtu (12 – 21 µg/l) v hloubkovém horizontu 11,3 – 14,3 m p.t.. 

Ve vrtu PJ520 byl sledován obdobný vývoj s vyššími koncentracemi methanu (180 – 2 200 

µg/l) ve stejném hloubkovém horizontu (5 – 7 m p.t.), poté snížení hodnot o řád na <1 – 70 

µg/l až k bázi kvartérního kolektoru. Průběh koncentrací methanu v jednotlivých vrtech je 

patrný z následujícího grafu:    
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Graf 31: Koncentrace methanu  v podzemní vodě kvartérního kolektoru 

 
  

Prostorová distribuce methanu v podzemní vodě kvartérního kolektoru je znázorněna na 

následujícím obrázku: 

 

 

Obrázek č. 71: Prostorová distribuce methanu v podzemní vodě kvartérního kolektoru lokality 
CORONA 
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Celkový přehled výsledků analýz anorganických komponent podzemní vody lokality 

Hněvice je součástí Přílohy č. 3. Celkový přehled grafických vyjádření koncentrací 

organických a anorganických komponent podzemní vody v jednotlivých vrtech je součástí 

Přílohy č.4 

 

4.3 Stabilní izotopy 

Vzorky pro izotopovou studii byly odebrány ve dvou hloubkových segmentech, cca 

0,75 m a 2 m pod hladinou podzemní vody. Jedná se o následující hloubkové intervaly: 

HJ508/5 (6,75 m p.t.), HJ508/7 (8,25 m p.t.), PJ519/5 (5,60 m p.t.), PJ519/14 (6,95 m p.t.), 

PJ520/6 (5,75 m p.t.) a PJ520/16 (7,25 m p.t.). Pro určení rozdílů mezi kontaminačním 

mrakem a přirozeným pozadím byly 2 vzorky odebrány z vrtů HV43 a PJ500 umístěných v j. 

části studované lokality CORONA (proti směru proudění podzemní vody). 

Hodnoty δ13C-DIC byly sledovány v rozmezí –7,66‰ až –15,11‰ a současně 

koncentrace iontu HCO3
- v systému se měnily v rozsahu 317 mg/l ve vrtech přirozeného 

pozadí lokality Hněvice až k 634 mg/l ve vrtu PJ520. Vzorky z nekontaminované části 

studované lokality vykazovaly hodnoty δ13C-DIC –12,5 až –13‰, hodnoty uvnitř 

kontaminačního mraku se snížily na –7,66‰ ve vrtu PJ520. V oblasti vrtů HJ508 a PJ519 

byly hodnoty δ13C-DIC v rozsahu –13,44‰ až –15,11‰.  

Koncentrace síranů se v podzemní vodě sledované lokality pohybovaly v rozmezí 310 

– 357 mg/l ve vrtech umístěných mimo kontaminační mrak až k 170 – 298 mg/l ve vrtech 

umístěných v kontaminačním mraku. Hodnoty δ34S se pohybovaly v rozmezí 31‰ až 36‰, 

s relativně nižšími hodnotami uvnitř kontaminačního mraku. Hodnota δ18O v síranech se 

pohybovala v rozmezí 10,1-11,74‰ s nejvyšší hodnotou zaznamenanou ve vrtu PJ500 

umístěném mimo kontaminační mrak. Výsledky analýzy stabilních izotopů ve složkách 

podzemní vody lokality CORONA shrnuje následující tabulka: 

 

číslo NEL 
δ13C-DIC HCO3

-  δ34S  δ18O  SO4
2-  

vrtu mg/l ‰ PDB mg/l ‰ CDT ‰ SMOW mg/l 

500 <0,04 -12,56 317 35,8 11,74 310 

43 <0,04 -12,91 348 34 10,25 357 
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číslo NEL 
δ13C-DIC HCO3

-  δ34S  δ18O  SO4
2-  

vrtu mg/l ‰ PDB mg/l ‰ CDT ‰ SMOW mg/l 

508/5 0,063 
-15,58 317 35,8 11,24 264 

508/7 0,3 
-13,83 342 34,4 10,43 270 

519/5 2,3 
-14,38 366 36 10,11 270 

519/14 0,34 
-13,44 342  NM NM  NM  

520/6 3,5 -7,66 634 31 10,1 176 

520/16 4,3 -15,11 366 34,8 10,49 298 

 

Tabulka 16: Tabulka výsledků analýz stabilních izotopů na lokalitě Hněvice 

  

5. DISKUSE 

5.1 Časový a prostorový vývoj kontaminačního mraku na lokalitě CORONA 

5.1.1 Koncepční model lokality CORONA 

Definitivní koncepční model lokality CORONA byl vyvinut na základě srovnání 

s analogiemi v literatuře (Baedecker et al. (1993), Heron et al. (1998), Breukelen et al. 

(2003)), s přihlédnutím ke specifikům studovaného území (především k jeho umístění na 

nátokové straně kontaminačního mraku) a na základě prezentací a diskusí proběhlých v rámci 

projektu CORONA (Šráček O., Topinková B., 2003). Většina kontaminačních mraků 

vykazuje horizontální a vertikální členění geochemických podmínek, díky nimž v něm lze 

identifikovat jádro mraku s redukčními podmínkami, dále jeho reaktivní okraj, ve kterém se 

redukční podmínky mění na oxidační a vymezit jej od přirozeného nekontaminovaného 

pozadí studované lokality. Kontaminační mrak existuje na lokalitě Hněvice cca od r. 1940 a 

jeho rozsah se v průběhu provozu velkoskladu pohonných hmot v letech 1940 – 1990 plynule 

zvětšoval s maximálním plošným rozsahem k vrtu HJ506. Koncepce geochemické zonality 

kontaminačního mraku v letech 1970 – 1990 (pohled shora i řez kvartérním kolektorem) jsou 

znázorněny na následujícím obrázku:  
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Obrázek č. 72: Koncepční geochemický model lokality CORONA (1970 – 1990) 

  

Na konci 70.let 20. století se kontaminační mrak na lokalitě Hněvice začal smršťovat 

díky procesům přirozené atenuace, které byly podpořeny nekontinuálním sanačním čerpáním 

prováděným v letech 1990 – 2004. Díky této skutečnosti se čelo kontaminačního mraku 

posunulo o cca 20 m k S (tj. k vrtu HJ507) a v té části kolektoru, ve které existovaly  díky 

biodegradaci ropných látek silně redukční podmínky, se prostředí vzhledem k nátoku 

podzemní vody bohaté na rozpuštěný kyslík a dusičnany změnilo na anoxické/aerobní. Tato 
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nově vzniklá zóna reoxidace leží mezi vrty HJ506 a HJ507. Kontaminační mrak v prostoru 

projektu CORONA na lokalitě Hněvice lze v současnosti rozdělit na 4 zóny s odlišnými 

geochemickými charakteristikami:  

Zóna I. definuje přirozené pozadí nezasažené kontaminací ropnými uhlovodíky a je 

reprezentována oblastí mezi vrty PJ500 a HJ506. Pevná fáze kolektoru je tvořena písčitým a 

štěrkopískovým materiálem, ve kterém byly identifikovány minerály železa v podobě 

hematitu, magnetitu a pyrolusitu. Oxidační kapacita sedimentu je v této zóně relativně vysoká, 

obsah železa vázané v pevné fázi je cca 1 600 mg/kg, z toho dvojmocného železa je cca 10 – 

30%. Podzemní voda v této části lokality je oxická (obsah rozpuštěného kyslíku 5 – 8 mg/l), 

s neutrálním pH a vysokým obsahem potenciálních elektronových akceptorů pro 

biodegradační reakce. Podzemní voda má stabilní obsah hydrogenuhličitanů o hodnotě cca 

317 mg/l, bohatá na dusičnany (až 133 mg/l) a sírany (až 310 mg/l). Koncentrace 

rozpuštěného železa jsou v této části kvartérního kolektoru nízké (0,05 mg/l) a výrazné 

obsahy redukovaných složek pocházejících z přirozené atenuace ropného znečištění se zde 

nevyskytují.    

Zóna II. definuje jádro kontaminačního mraku a nachází se ve svrchní části vrtu PJ520 

(5 – 7 m p.t.). Jedná se o část lokality s nevyšší koncentrací ropných uhlovodíků a přítomností 

vrstvy jejich nerozpuštěné fáze na hladině podzemní vody. V této zóně dochází k rozpouštění 

a biodegradaci ropných látek, vzhledem k relativně redukčním podmínkám jsou zde 

spotřebovávány elektronové akceptory méně významné a biodegradační reakce jsou 

pomalější. V pevné fázi dochází k výraznému snížení oxidační kapacity sedimentu a jeho 

postupnému nabohacení Fe(II) a Mn(II) v podobě nárůstů sekundárních minerálů na zrnech 

křemene, především směsných karbonátů typu ankerit/kutnohorit a v menší míře také sulfidů 

(pyrit/mackinawit). V pevné fázi je patrné nabohacení železem až na 6 100 mg/kg, z toho 

dvojmocné železo tvoří 20 – 50%. V podzemní vodě převládají redukční podmínky se 

zaznamenanou přítomností methanu, snížením koncentrací elektronových akceptorů jako jsou 

sírany a obsah železa v pevné fázi a navýšením produktů biodegradace, např. Fe, Fe2+, Mn, 

Mn2+ a S2-. Koncentrace celkového organického uhlíku jsou vysoké (32,7 mg/l) a stejně tak 

koncentrace DIC (až 708 mg/l HCO3
-).  

Zóna III. je definována jako okraj kontaminačního mraku, a nachází se v profilu vrtu 

PJ519 a spodní částí vrtu PJ520 (8 m p.t.) coby zóna s příkrými koncentračními gradienty. 
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Pevná fáze této zóny je typická snížením oxidační kapacity sedimentu cca na polovinu proti 

přirozenému pozadí lokality, obsah celkového železa v pevné fázi stoupá až na cca 7 000 

mg/kg a obsah dvojmocného železa vázaného v slabě krystalických hydr(oxidech) stoupá o 

cca 10%. Reaktivní lem kontaminačního mraku vykazuje nejvyšší míru biodegradace ropných 

uhlovodíků způsobenou zvýšeným nátokem elektronových akceptorů z aerobní části lokality. 

V podzemní vodě jsou patrné procesy aerobní respirace, denitrifikace a částečně také redukce 

železa a manganu, v pevné fázi je doprovází srážení (hydr)oxidů Fe(III).   

Zóna IV. je definována jako zóna reoxidace původního jádra kontaminačního mraku a 

nachází se v prostoru vrtů HJ507, HJ508 a ve svrchní částí kolektoru ve vrtu PJ519. Tato zóna 

je specifická pro lokalitu Hněvice a vznikla díky posunu hranice kontaminačního mraku ve 

směru proudění podzemní vody. Je typická postupným návratem oxických podmínek do 

kolektoru, díky kterým dochází v pevné fázi k reoxidaci sekundárních minerálů Fe(II) a 

vzniku fází typu ferrihydrit, manganit, kornelit a psilomelan. Oxidační kapacita tohoto 

sedimentu je vyšší než v přirozeném pozadí, celkový obsah železa v pevné fázi je až 9 200 

mg/kg, z toho dvojmocné železo tvoří jen 10 – 30%.   

Koncepční model geochemické zonality lokality CORONA v roce 2002 – 2004 je 

znázorněn na následujícím obrázku:   

 

Obrázek č. 73: Koncepční geochemický model lokality CORONA (2002 – 2004) 
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Shrnutí sekundárního nabohacení minerály Fe a Mn na lokalitě CORONA je 

znázorněno na následujícím obrázku: 

 

Obrázek č. 74: Prostorová distribuce minerálů Fe a Mn v rámci koncepčního modelu lokality 
CORONA 

 

Základní geochemické trendy v podzemní vodě jednotlivých zón lokality Hněvice jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

Sledovaný parametr Zóna I.  

(přirozené pozadí) 

Zóna II.  

(jádro kont. mraku)  

Zóna III.  

(reaktivní okraj) 

Zóna IV.  

(reoxidační zóna) 

NEL (mg/l) <0,04 8,8 5 1,2 

pH 7,1 8,11 7,18 7,09 

Eh (mV) 170 -180 -80 100 

O2 (mg/l) 8 <0,5 4 5 

Fe (mg/l) 0,7 29,8 18 0,97 

Fe2+ (mg/l) <0,1 27,5 3,78 0,71 

Mn (mg/l) 0,06 10,8 1,94 0,33 

Mn2+ (mg/l) <0,02 5,94 0,02 0,08 

NO3
- (mg/l) 133 18 50 90 

NO2
- (mg/l) 0,02 3,54 4,72 1,02 

NH4
+ (mg/l) <0,1 0,06 0,05 0,04 

SO4
2- (mg/l) 310 130 280 264 

H2S (mg/l) <0,01 6,2 1,4 <0,01 
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Sledovaný parametr Zóna I.  

(přirozené pozadí) 

Zóna II.  

(jádro kont. mraku)  

Zóna III.  

(reaktivní okraj) 

Zóna IV.  

(reoxidační zóna) 

HCO3
- (mg/l) 317 708 390 317 

CH4 (µg/l) <1 2200 53 <1 

Tabulka 17: Tabulka typických hydrochemických parametrů jednotlivých zón kontaminačního 
mraku lokality Hněvice 

 

Sledovaný  

parametr 

Zóna I. 

 (přirozené pozadí) 

Zóna II.  

(jádro kont. mraku) 

Zóna III.  

(reaktivní okraj) 

Zóna IV.  

(reoxidační zóna) 

OXC (µekv/g) 30 – 46 7 – 15 17 – 25 20 – 60 

Fe-EDTA  (mg/kg) 880 – 890 1 120 – 3 820 700 – 1500 900 – 2450 

Mn-EDTA (mg/kg) 60 – 125 180 – 256 70 – 327 50 – 160 

Fe 6M (mg/kg) 720 – 1600 2 050 -  6100 2 300 – 7710 4 300 – 9200 

Fe2+-6M ( mg/kg) 10 – 520 10 – 350 180 – 890 170 – 1300 

Fe- 0,5M (mg/kg)  120 2700 – 6100  2700 – 5030  450 – 2000  

Fe2+-0,5M (mg/kg) 20 – 105  1130 – 3010  500 – 2400  130 – 680  

FeS (mg/kg) <1 <1 <1 <1 

(CO3)2-  (% sušiny) <0,05 0,018 – 0,022 <0,01 <0,01 

Sekundární minerály  ankerit/kutnohorit 

goethit, magnetit, 
hematit,  

limonit, manganit 

goethit, magnetit, limonit, 

kornelit, psilomelan 

Tabulka 18: Tabulka typických geochemických charakteristik pevné fáze pro každou zónu 
kontaminačního mraku lokality Hněvice 

 

5.1.1 Geochemická zonalita kontaminačního mraku na lokalitě Hněvice 

Kvartérní kolektor lokality Hněvice je v prostoru projektu CORONA tvořen písky, 

štěrkopísky a štěrky o mocnosti cca 15 m, které nasedají na izolátor tvořený slínovci spodního 

turonu. Hladina podzemní vody se zde pohybuje na hranici vrstev písku a štěrkopísku v 5 – 6 

m p.t.; prostor saturované zóna má mocnost cca 10 m a je vzhledem k různorodému 

zrnitostnímu složení sedimentů charakteristický heterogenními hydrogeologickými 

podmínkami s nízkou podélnou a vyšší příčnou disperzivitou. Kontaminační mrak ropných 

uhlovodíků lze v této části kvartérního kolektoru vymezit v prostoru vrtů HJ507, PJ503, 

HJ508, PJ519 a PJ520 v hloubkovém horizontu 3 – 9 m p.t.. Jádro tohoto mraku se nachází ve 

vrtu PJ520 a směrem k S od něj a dosahuje ve vrtu PJ520 do hloubky 7 m p.t.. Kontaminace 

ropnými uhlovodíky je tvořena směsí lehkých aromatických uhlovodíků typu ethylbenzen a 

xyleny s příměsí trimethylbenzenu a ethyltoluenu. Pozorované rozdíly v prostorové distribuci 
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jednotlivých ropných uhlovodíků vycházejí z jejich fyzikálních vlastností, hydrogeologických 

podmínek a procesů přirozené atenuace. Zatímco benzen a toluen nebyly v podzemní vodě 

kvartérního kolektoru detekovány, protože procesy jejich přirozené atenuace jsou rychlejší 

(především biodegradace a odtěkání), vzhledem ke stáří kontaminačního mraku se ve směsi 

kontaminantů uplatňují především ethylbenzen, trimethylbenzen a ethyltoluen. Rozsah 

kontaminačního mraku na lokalitě Hněvice v prostoru projektu CORONA je znázorněn na 

následujícím obrázku:  

 

Obrázek č. 755: Rozsah kontaminačního mraku ropných uhlovodíků v geologickém řezu kvartérním 
kolektorem v prostoru projektu CORONA 

 

Přirozené pozadí kvartérního kolektoru je aerobní, v prostoru kontaminačního mraku 

přechází do zóny anoxické mezi vrty HJ508 a PJ519 (zóna III.) a zóny anaerobní (zóna II.) ve 

svrchní části vrtu PJ520 (5 – 6 m p.t.). Anoxické podmínky byly rovněž zjištěny při bázi 

kvartérního kolektoru, kde je omezená dotace atmosférickým kyslíkem v porovnání 

s přípovrchovou provzdušnělou zónou kolektoru. Zóna snížených hodnot Eh (-40 až –200 

mV) kopíruje hranici kontaminačního mraku a vymezuje v jeho rámci dvě oblasti se silnými 

redukčními podmínkami, v hloubce 5,5 – 6 m p.t. a 7 m p.t.. Podzemní voda přirozeného 

pozadí lokality CORONA je bohatá na dusičnany (100 – 150 mg/l) pocházející ze zemědělské 

činnosti. Koncentrace dusičnanů v podzemní vodě se na hranici s okrajem kontaminačního 

mraku (zóna III.) ve vrtu HJ507 snižuje na 50% původní hodnoty a směrem k jádru 
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kontaminačního mraku (zóna II.) ve vrtu PJ520 se jejich obsah výrazně snižuje až na 6 – 20% 

(10 – 30 mg/l). Současně probíhající procesy denitrifikace uvolňují do podzemní vody jako 

primární reakční produkt dusitany, jejichž výskyt velice dobře koreluje s oblastí vymezenou 

hranicemi kontaminačního mraku. Tento jev je velice dobře patrný na hodnotě nitrifikačního 

indexu a indikuje spontánní proces denitrifikace v kontaminačním mraku organických látek, 

při kterém dochází k redukci dusičnanů. Koncentrace dusitanů v přirozeném pozadí lokality 

(zóna I.) je <0,1 mg/l a v kontaminačním mraku narostou tyto hodnoty až na 5 mg/l (zóna II.). 

Ion NH4
+ je v průběhu denitrifikace produkován  až po redukci dusičnanů na dusitany a jeho 

výskyt má na studované lokalitě omezenější charakter. Nejvyšší koncentrace byly 

zaznamenány na začátku zóny denitrifikace mezi vrty PJ504 a HJ507 (zóny III. a IV.) a dále 

při bázi kvartérního kolektoru.  

V prostoru kontaminačního mraku jsou vlivem biodegradace relativně vyčerpány  

dusičnany, které jsou přednostně redukovány, a jako další elektronové akceptory jsou 

využívány obecně všudypřítomné stopové prvky mangan a železo. V oblasti kontaminované 

ropnými uhlovodíky jsou koncentrace Mn výrazně zvýšené oproti pozadí. Toto zjištění 

indikuje, že proces biodegradace se uplatňuje i na minerálních fázích kolektoru, kdy dochází 

k mobilizaci Mn vlivem redukce Mn(IV) vázaného. Redukce Mn(IV) z pevné fáze se ve vodě 

lokality Hněvice projevuje zvýšením obsahu Mn a Mn2+ v podzemní vodě. Oblast zvýšených 

koncentrací manganu v podzemní vodě se projevuje v zóně III., tj. ve vrtu HJ508 a PJ519 

v hloubce 4,5 – 6 m p.t., kdy se obsah Mncelk. v podzemní vodě zvyšuje 10x. Ve vrtu PJ520 

byl zjištěn obsah manganu o koncentraci 3 – 11 mg/l (Mncelk.) a 1 – 6 mg/l (Mn2+), což je 

částečně způsobeno rychlým transportem reakčních produktů biodegradace ve směru proudění 

podzemní vody a částečně překryvem zón redukce Mn a Fe. Redukce Fe(III) probíhá na 

lokalitě Hněvice v daleko větší oblasti než redukce Mn(IV) a dochází k ní v jádře i reaktivním 

okraji kontaminačního mraku; hranice této zóny je vymezena koncentrací rozpuštěného železa 

větší než 1,5 mg/l (analogie s lokalitou Vejen, Heron et al., 1995). Od vrtu HJ508 nelze oblast 

redukce Fe oddělit od zóny redukce Mn, ve vrtu PJ519 probíhá především v hloubkovém 

horizontu 6 – 7 m p.t. a nejvýraznější je ve vrtu PJ520, kde ji lze lokalizovat v hloubce 5 – 7,5 

m p.t.. Obsah celkového železa se díky procesům redukce Fe při přirozené atenuaci ropných 

látek zvyšuje 10 – 30x, tj. z pozaďových hodnot <1 mg/l Fecelk. a <0,1 mg/l Fe2+ na 10 – 30 

mg/l Fecelk. a 5 – 30 mg/l Fe2+. Uvnitř této zóny díky silně redukčním podmínkám tvoří ion 

Fe2+ 64 – 92% celkového železa v podzemní vodě.  



                
                Ústav HGIGUG Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy                                      Barbora Topinková 
   

 

Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků                                155 

   

 

K redukci síranů dochází na lokalitě Hněvice v jádře kontaminačního mraku (zóna II.), tj. 

v úzkém pásu hloubky 4,5 – 6 m p.t. ve vrtu PJ520. Ke snížení koncentrací síranů v podzemní 

vodě dochází u hladiny podzemní vody také na okraji kontaminačního mraku (zóna III.) ve 

vrtech HJ508 a PJ519 a to o 20 – 40%, ale nejvýraznější procesy se změnami v pevné fázi 

(např. přítomnost pyritu) a snížení koncentrace až na 40% původní hodnoty (130 mg/l) byly 

pozorovány až ve vrtu PJ520. S tímto koresponduje také navýšení obsahu produktů redukce 

síranů v podzemní vodě; obsah sulfidů se v hloubce 5 – 6 m p.t. zvýšil v porovnání 

s ostatními vrty na lokalitě 10 – 60x. Při kinetické frakcionaci izotopů 32S/34S během 

biodegradace síranů dochází k preferenčnímu včlenění lehčího izotopu do produktu reakce S2- 

a zbývající síranový ion má méně negativní hodnotu δ34S. Lineární trend nízké koncentrace 

síranů spojené s vysokou hodnotou δ34S ukazují trend charakteristický pro probíhající 

bakteriální redukci síranů. Tato inverzní korelace je na lokalitě Hněvice patrná v jádře 

kontaminačního mraku a reoxidační zóně. V přirozeném nekontaminovaném pozadí byly 

hodnoty δ34S 35,8‰, v reoxidační zóně byla tato hodnota 36‰. Snížení hodnoty δ34S na 31‰ 

v jádře kontaminačního mraku je spojeno s probíhajícími procesy bakteriální redukce, ale 

změny v hodnotě 18O nevykazují silné nabohacení v reziduálním síranu (10,1-11,74‰). To 

může být způsobeno buď sorpcí nebo změnami v rychlosti proudění podzemní vody. 

V materiálu kontaminované části kvartérního kolektoru se nachází zvýšené množství 

(hydr)oxidů železa a manganu, jejichž povrch vykazuje vysokou sorpční kapacitu a mohou 

vázat síranové ionty. Druhou a více pravděpodobnou možností nejasné interpretace 

frakcionace stabilních izotopů S a O v síranech je přítomnost vrstvy s vyšší rychlostí proudění 

podzemní vody ve studované části kolektoru, která společně s umístěním studované lokality 

na nátokové straně kontaminačního mraku a vysokým koncentracím síranů v přirozeném 

pozadí kontaminačního mraku způsobuje ovlivnění distribuce síranů a následnou interpretaci.  

Nad oblastí redukce síranů, těsně při hladině podzemní vody ve vrtu PJ520 (zóna II.), 

byla identifikována probíhající methanogeneze. Spolu s detekovanými nejvíce redukčními 

podmínkami  (Eh až –200mV) se zde koncentrace methanu oproti ostatním částem lokality 

navýšily až 2 000x. V průběhu biodegradace ropných uhlovodíků, především v silně 

redukčních podmínkách v průběhu methanogeneze, se do podzemní vody uvolňuje CO2, jehož 

hydratací vzniká slabá nestabilní kyselina uhličitá. Kyselina uhličitá disociuje v prvním stupni 

na ion HCO3
- a tím narůstá hodnota KNK4,5. Při biodegradaci ropných látek vznikají také jiné 

slabé organické kyseliny, které se na hodnotě KNK4,5 mohou podílet. Zvýšení koncentrací 
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rozpuštěného CO2 (20 – 25x) vůči přirozenému pozadí lokality koreluje se snížením Eh 

nachází se ve dvou hloubkových horizontech, 5 – 6 a 7 m p.t. (zóna II.). Navýšení alkality 

podzemní vody se projevuje především v hloubce 5 – 6 m p.t. a kopíruje tak hranici jádra 

kontaminačního mraku. Průběh methanogeneze byl na lokalitě Hněvice dokumentován rovněž 

pomocí frakcionace stabilních izotopů 13C/12C v DIC. Reaktant C8 – C10 s hodnotami δ13C  

cca –27‰ (Mook, 2000) byl v průběhu biodegradace nabohacován těžším izotopem, protože 

lehčí izotop 12C přechází do produktu reakce CO2 (Hackley et al., 1996). Voda přirozeného 

pozadí vykazuje hodnoty –12,7‰, což indikuje rovnováhu s karbonáty v přirozeném 

otevřeném systému. 50% CO2 pochází z respirace a 50% ze vzduchu (primární karbonáty se 

na lokalitě ve výraznějším množství nevyskytují). Reoxidační zóna společně s reaktivním 

okrajem mraku vykazují nabohacení  δ13C-DIC  na hodnoty –13,44‰ až –15,11‰. 

Nejvýrazněji nabohacení těžším izotopem vykazuje jádro kontaminačního mraku v místě 

těsně při hladině podzemní vody (–7,66‰), kde byly zaznamenány methanogenní podmínky. 

V průběhu methanogeneze vzniká CO2, který se transformuje na ion HCO3
-, zvyšuje se 

alkalita podzemní vody (KNK4,5) a narůstá koncentrace celkového rozpuštěného uhlíku. 

Nabohacení původní frakce δ13C až na hodnotu +38‰ svědčí o účinně probíhajících 

biodegradačních procesech a dokazuje přítomnost methanogeneze. Hodnota pH v rozmezí 7 a 

8 je důležitou podmínkou způsobující navýšení hodnot δ13C-DIC díky odplynění CO2 

(Hornibrook et al., 2000). Hodnota δ13C by mohla být rovněž ovlivněna srážením karbonátů 

v této části kolektoru, ale vliv methanogeneze jednoznačně převažuje (Clark a Fritz, 1997). 

Pro přesnější popis frakcionace stabilních izotopů během procesů přirozené atenuace by bylo 

třeba provést analýzu δ13C-CH4 a δ2H-CH4, která ale nebyla v původní koncepci metodiky 

studia na lokalitě Hněvice navržena.  

V kontaminačním mraku na lokalitě Hněvice lze definovat úplnou škálu redoxních zón 

typickou pro procesy přirozené atenuace, tj. zónu methanogeneze a redukce síranů v jádře 

kontaminačního mraku (zóna II.) následovanou zónou redukce železa, manganu a dusičnanů 

na jeho reaktivním okraji (zóna III.). Následuje aerobní respirace na okraji kontaminačního 

mraku, ke které částečně dochází společně s procesy denitrifikace (zóny III. a IV.). 

K biodegradaci ropných uhlovodíků dochází v relativně úzké zóně do cca 3 m pod hladinou 

podzemní vody s tím, že jádro kontaminačního mraku má maximální šířku cca 1 m. Procesy 

redukce síranů a methanogeneze zde prokazatelně probíhají za přítomnosti dusičnanů a 

biologicky přístupného Fe(III) a zóna redukce Fe(III) existuje v překryvu se zónami redukce 
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Mn(IV) a síranů, což bývá obvyklejší a bylo to pozorováno na několika světových lokalitách 

(Baedecker et al., 1993; Postma a Jacobsen, 1996; Breukelen et al, 2003). Tento překryv je 

způsobem odlišnými hydrodynamickými poměry v rámci kvartérního kolektoru (rychlostmi 

proudění podzemní vody v horní části kolektoru) spojenými s nehomogenitami v zrnitosti 

materiálu kolektoru a také v nehomogenním rozmístění minerálních zrn vhodných pro 

redukční procesy. Ve větší míře probíhá biodegradace v reakčním okraji kontaminačního 

mraku (zóna III.), kam díky proudění podzemní vody natéká oxická voda s vysokým obsahem 

elektronových akceptorů. Jejich obsah je natolik vysoký a proudění je natolik rychlé, že jsou 

určité koncentrace elektronových akceptorů detekovatelné i v místě, kde by měly být 

spotřebovány a dochází k překryvu zón. Míra celkové přirozené atenuace v kontaminačním 

mraku je navíc kontrolována míšením vody způsobeným vertikální a horizontální 

disperzivitou. Sekvence redoxních zón přítomných v kontaminačním mraku na vertikálním 

řezu kvartérním kolektorem na lokalitě Hněvice je znázorněna na následujícím obrázku: 

 

Obrázek č. 76: Sekvence redoxních zón v rámci kontaminačního mraku na lokalitě 

Hněvice 
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5.2 Procesy přirozené atenuace ropných uhlovodíků na lokalitě CORONA 

5.2.1 Biodegradace ropných uhlovodíků  

Při kalkulaci biodegradační kapacity systému na lokalitě Hněvice (teoretické základy 

výpočtů jsou shrnuty v kapitole 1.1.5) bylo zjištěno, že největší část biodegradace ropných 

uhlovodíků je v jádře kontaminačního mraku vztažena k degradaci síranů, kde byl 

biodegradační potenciál až 0,423 mmol eqBTEX/l a tvoří tak 36% všech degradačních reakcí. 

Poměrně velkým objemem reakcí přispívá methanogeneze s 0,17 mmol/l a tvoří 16,5% všech 

degradačních reakcí. Dalšími důležitými procesy byla denitrifikace (0,37 mmol/l) s menším 

zastoupením procesů redukce železa (0,023 mmol/l) a redukce manganu (0,008 mmol/l). 

Relativně vysoký podíl denitrifikace na biodegradaci v jádře kontaminačního mraku je 

způsoben vysokými obsahy dusičnanů v přitékající podzemní vodě ve spojení s relativně 

velkou rychlostí proudění podzemní vody a malým rozsahem reakčního profilu. Celkový 

biodegradační potenciál (EBC) pro směsné znečištění ropnými uhlovodíky v jádře 

kontaminačního mraku je 1,063 mmol/l, což je 0,978 g/l. Biodegradační potenciál 

jednotlivých reakcí v jádře kontaminačního mraku je uveden v následující tabulce: 

Biodegradační proces Parametr Utilizační faktor CB CP spotřeba/vznik spotřeba e EBC EBC 

    mg/mg mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l % 

aerobní respirace O2 3,14 0,19 0,016 0,174 -0,696 0,055414013 5,21 

denitrifikace NO3
- 4,9 2,14 0,29 1,85 -9,25 0,37755102 35,52 

redukce Mn(IV) Mn2+ 13,5 0,000182 0,109 0,108818 0,217636 0,008060593 0,76 

redukce Fe(III) Fe2+ 21,8 0,000179 0,501 0,500821 0,500821 0,02297344 2,16 

redukce SO4
2- SO4

2- 4,7 3,34 1,35 1,99 -15,92 0,423404255 39,83 

methanogeneze CH4 0,78 0,0000312 0,137 0,1369688 1,0957504 0,175601026 16,52 

Tabulka 19: Tabulka kvantifikace biodegradačního potenciálu procesů biodegradace v jádře 
kontaminačního mraku lokality Hněvice 

*CB – koncentrace v kontaminačním mraku, CP – koncentrace na pozadí mraku 

Procentuální podíl jednotlivých biodegradačních reakcí na procesech přirozené 

atenuace v jádře kontaminačního mraku je uveden v následujícím grafu:  
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Procentuální podíl biodegradačních procesů na přirozené atenuaci v jádru 
kontaminačního mraku
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Graf 32: Procentuální podíl jednotlivých biodegradačních procesů na přirozené atenuaci v jádře 

kontaminačního mraku 

 

Na reaktivním okraji kontaminačního mraku byla největší část biodegradace ropných 

uhlovodíků spojena s denitrifikací (0,272 mmol/l), která tvoří 75% všech degradačních reakcí. 

Dalším důležitým procesem je aerobní respirace (0,04 mmol/l) s 11% všech degradačnách 

reakcí, následovaná redukcí železa (0,003 mmol/l) a síranů (0,047 mmol/l). Celková 

biodegradační kapacita kvartérního kolektoru na okraji jádra kontaminančního mraku je 0,364 

mmol/l, což je 0,03349 g/l směsného znečištění ropnými uhlovodíky. Biodegradační potenciál 

jednotlivých reakcí v jádře kontaminačního mraku je uveden v následující tabulce: 

 

Biodegradační proces Parametr Utilizační faktor CB CP spotřeba/vznik spotřeba e EBC EBC 

    mg/mg mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l % 

aerobní respirace O2 3,14 0,19 0,063 0,127 -0,508 0,04044586 11,11 

denitrifikace NO3
- 4,9 2,14 0,806 1,334 -6,67 0,272244898 74,78 

redukce Mn(IV) Mn2+ 13,5 0,000182 0,011 0,010818 0,021636 0,000801333 0,22 

redukce Fe(III) Fe2+ 21,8 0,000179 0,072 0,071821 0,071821 0,003294541 0,90 

redukce SO4
2- SO4

2- 4,7 3,34 3,12 0,22 -1,76 0,046808511 12,86 

methanogeneze CH4 0,78 0,0000312 0,00039 0,0003588 0,0028704 0,00046 0,13 

Tabulka 20: Tabulka kvantifikace biodegradačního potenciálu procesů biodegradace na okraji 
kontaminačního mraku lokality Hněvice 

 

Procentuální podíl jednotlivých biodegradačních reakcí na procesech přirozené 

atenuace v reaktivním okraji kontaminačního mraku je uveden v následujícím grafu:  
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Procentuální podíl biodegradačních procesů na přirozené atenuaci na okraji 
kontaminačního mraku
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Graf 33: Procentuální podíl jednotlivých biodegradačních procesů na přirozené atenuacina 
reaktivním okraji kontaminačního mraku 

 

 Výsledky výpočtů ukazují, že množství elektronových akceptorů v podzemní vodě je 

schopné degradovat veškeré ropné látky v ní rozpuštěné. V jádře kontaminačního mraku 

(zóna II.) je nejvíce ropných uhlovodíků degradováno procesem redukce síranů a železa a 

koncentrace těchto elektronových akceptorů indikuje, že systém je schopen samovolně 

degradovat až desetinásobek rozpuštěných ropných uhlovodíků, které jsou momentálně 

v podzemní vodě přítomny. Na okraji kontaminačního mraku probíhají procesy aerobní 

respirace a denitrifikace, které dokážou pokrýt 20 – 60% biodegradace ropných látek 

procesem aerobní respirace a více než 100% redukcí dusičnanů. Vysoký obsah síranů 

v podzemní vodě zóny III. a vysoká oxidační kapacita původního sedimentu dokáží pokrýt 

biodegradaci znečištění 1 000 – 2 000x vyššího než je v této části kolektoru přítomno. 

V reoxidační zóně se navýšilo procento OXC schopné degradovat přítomné ropné znečištění 

oproti jádru kontaminančího mraku až o  46%, procesem aerobní respirace zde může být 

degradováno 28 – 74% ropného znečištění  a využití ostatních elektronových akceptorů 

(železo, sírany, OXC) pokryje degradaci 5 – 2 000x vyššího než je v současné době v této 

části kolektoru přítomno. Objem ropných uhlovodíků přepočtený na mg BTEX, které mohou 

být biodegradovány přítomným obsahem jednotlivých elektronových akceptorů, je uveden 

v následující tabulce:      

odběrový část O2  NO3
- SO4

2- OXC 

bod kont.mraku mg BTEX mg BTEX mg BTEX mg BTEX 
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odběrový část O2  NO3
- SO4

2- OXC 

bod kont.mraku mg BTEX mg BTEX mg BTEX mg BTEX 

PJ520/2 zóna II. 0,4 4,9 28,5 137,2 

HJ508/5 zóna III. 0,5 3,6 50,4 601,2 

PJ519/2 zóna III. 0,4 10,5 40,8 338,3 

PJ520/11 zóna III. 0,6 7,2 40,4 514,2 

HJ507/5 zóna IV. 0,9 25,7 19,1 661,1 

HJ508/8 zóna IV. 0,5 19,8 62,5 595,4 

PJ519/11 zóna IV. 1,4 24,3 59,9 396,3 

Tabulka 21: Objem BTEX biodegradovatelných EA v jednotlivých zónách kontaminačního mraku 

 

Obsah oxidovaných a redukovaných složek na kubický metr byl  vypočten pro 

všechny zóny kvartérního kolektoru s předpokládanými parametry (porozita 0,25 a objemová 

hmotnost 1,9 kg/m3) a je uveden v následující tabulce: 

odběrový část OXC O2 (field) SO4
2- NO3

- Fe2+ Mn 2+ S2-/H2S CH4 

bod kont.mraku  g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 

HJ506/5 zóna I. 3250,8 1,2 21,2 45,5 0,0 0,0 0,1 0,2 

HJ507/5 zóna IV. 2008,1 0,9 29,1 45,9 0,0 0,0 0,1 0,2 

HJ508/5 zóna III. 3201,1 1,0 97,0 37,0 0,0 0,1 0,0 13,9 

HJ508/8 zóna IV. 3061,9 0,6 97,0 31,7 0,0 0,0 0,0 0,2 

PJ519/2 zóna III. 1739,7 0,4 63,4 16,8 0,0 0,0 0,0 85,8 

PJ519/11 zóna IV. 2038,0 1,4 93,1 38,9 0,0 0,0 0,0 0,2 

PJ519/20 zóna IV. 2535,0 1,7 96,4 38,3 0,1 0,0 0,0 0,2 

PJ520/2 zóna II. 705,8 0,4 44,2 7,9 0,1 0,0 0,0 726,0 

PJ520/11 zóna III. 2644,4 0,6 62,7 11,6 0,0 0,0 0,0 0,2 

PJ520/20 zóna III. 3191,2 0,4 99,7 36,3 0,1 0,0 0,0 4,0 

Tabulka 22: Obsah oxidovaných a redukovaných složek přítomných v jednotlivých zónách 
kontaminačního mraku na lokalitě CORONA 

 

Teoretický výpočet hodnot oxidační a redukční kapacity kvartérního kolektoru byl 

proveden na základě vzorců uvedených v kapitole 1.1.5. Nejvyšší objem pufrační kapacity 

systému vůči organickému znečištění (až 70%) je dlouhodobě vázán v minerálech železa a 

manganu pevné fáze, které určují reálnou hodnotu oxidační kapacity systému. Redukce železa 

a manganu při biodegradaci ropných uhlovodíků  probíhají v přírodním prostředí ve srovnání 

s aerobní respirací a denitrifikací pomalu, ale vzhledem k dlouhodobé možnosti využití tohoto 

typu elektronových akceptorů v kolektoru tvoří nejvýznamnější část oxidační kapacity. Na 
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lokalitě CORONA jsou důležité rovněž procesy denitrifikace a redukce síranů, ale tyto 

elektronové akceptory nejsou z dlouhodobého hlediska tak významné a podílejí se na hodnotě 

oxidační kapacity 2 – 10%. Vypočtená teoretická oxidační a redukční kapacita kvartérního 

kolektoru je uvedena v následující tabulce: 

odběrový část O2 NO3
- Fe-EDTA Mn-EDTA  SO4

2- TOC OXC-teor. 

bod kont.mraku g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 

HJ506/5 zóna I. 1,188 45,54 1922,4 201,14 21,219 1,023 2730,98 

HJ507/5 zóna IV. 0,924 45,21 1584,2 119,26 100,32 1,485 2860,97 

HJ508/5 zóna III. 0,99 36,96 2136 67,64 97,02 0,858 2927,82 

HJ508/8 zóna IV. 0,561 31,713 1708,8 170,88 97,02 0 2975,02 

PJ519/2 zóna III. 0,4752 24,09 1904,6 288,36 81,18 1,155 3449,67 

PJ519/11 zóna IV. 1,023 36,96 2670 122,82 89,76 0,891 3826,18 

PJ519/20 zóna IV. 1,6566 38,28 1744,4 92,56 96,36 0,561 2900,67 

PJ520/2 zóna II. 0,3663 7,92 1993,6 325,74 44,22 10,791 3083,07 

PJ520/11 zóna III. 0,3333 9,57 1796,02 389,82 58,74 11,946 3142,55 

PJ520/20 zóna III. 0,3861 36,3 1219,3 582,06 99,66 1,353 3369,16 

odběrový část NEL methan NH4
+ S2-/H2S Fe2+ Mn2+ RDC-teor. 

bod kont.mraku g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 

HJ506/5 zóna I. 0,0033 0,165 0,0165 0,0957 0,0165 0,00033 2,25 

HJ507/5 zóna IV. 0,2706 0,165 0,0165 0,000033 0,0165 0,00033 2,55 

HJ508/5 zóna III. 0 13,86 0,0165 0,000033 0,0165 0,0825 1,73 

HJ508/8 zóna IV. 0,0693 0,165 0,0165 0,000033 0,0165 0,0495 5282,47 

PJ519/2 zóna III. 0,924 125,4 0,0033 0,000033 0,2838 0,00033 111,19 

PJ519/11 zóna IV. 0,462 0,165 0,00033 0,000033 0,0825 0,00033 3,25 

PJ519/20 zóna IV. 0,1056 0,165 0,0231 0,000033 0,1023 0,00033 2,03 

PJ520/2 zóna II. 2,541 726 0,00033 0,000033 0,0528 0 5818,22 

PJ520/11 zóna III. 1,023 108,9 0,0165 0,561 1,6731 1,9371 885,46 

PJ520/20 zóna III. 4,62 3,96 0,00033 0,000033 0,0693 0,0264 50,29 

Tabulka 23: Teoretická oxidační a redukční kapacita kvartérního kolektoru lokality CORONA 

 

Hlavním procesem kontrolujícím redukci obsahu ropných uhlovodíků na lokalitě 

CORONA je biodegradace. Efekty biodegradačních procesů jsou zde pozorovány jako změny 

v koncentracích a prostorové a časové distribuci elektronových akceptorů a metabolických 

produktů procesů přirozené atenuace. Biodegradační reakce, které převládají jako procesy 

přirozené atenuace v podzemní vodě na lokalitě Hněvice lze definovat následujícími 

rovnicemi: 
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O2 + 4e- + 4H+ → 2H2O (aerobní respirace) 

2NO3
- + 10e- + 12H+ → N2 + 6H2O (denitrifikace) 

MnO2 + 4H+ + 2e- → Mn2+ + 2H2O (redukce manganu) 

Fe(OH)3 + 3H+ + e- → Fe2+ + 3H2O (redukce železa) 

2SO4
2- + 16e- + 19H+ → HS- + H2S + 8H2O (redukce síranů) 

CO2 + 8e- + 8H+ → CH4 + 2H2O (methanogeneze) 

Bilanci toku elektronů při reakcích mezi jednotlivými zónami lze vypočítat podle 

vztahu: 

E (meq/rok) = v.ne.S.∆C.nt 

kde E je tok elektronů v meq/rok, v je rychlost proudění (1 m/den), ne je efektivní 

pórovitost (0,25), S je plocha reakčního profilu (2 m2 u zóny II. a 5 m2 u zón I., III. a IV.), ∆C 

je změna v koncentraci elektronových akceptorů (meq) a nt je počet přemístěných elektronů 

pro každou reakci. Koncentrace elektronových akceptorů v jednotlivých zónách a z toho 

vycházející celková bilance proudění elektronů reakčním profilem (za předpokladu 100%-ní 

přístupnosti elektronových akceptorů biodegradačním procesům) v zónách I., I./II., II./III. a 

III./IV. jsou uvedeny v následujících tabulkách:  

 Zóna mraku   O2 (meq/l) NO3
-
 (meq/l) SO4

2- (meq/l) CH4 (meq/l) 

zóna I. 0,25 2,144 6,455 0,000312 

zóna II. 0,0156 0,29 2,707 0,137 

zóna III. 0,125 0,806 5,83 0,0033 

zóna IV. 0,156 1,451 5,497 0,000312 

Tabulka 24: Obsah jednotlivých EA v zónách kontaminačního mraku lokality CORONA 

  

E (meq/rok) 

Zóna I. 

E(meq/rok)  

Zóna I./Zóna III. 

E (meq/rok) 

Zóna II./Zóna III.  

E (meq/rok) 

Zóna III./Zóna IV.  

O2 456,25 18,25 0 56,58 

NO3
- 2 445,50 6 104,63 941,7 2 942,81 

SO4
2- 0 2 281,25 4559,58 1 215,45 

CH4 0 10,91 195,2 0,00 

Celkový tok E (meq/rok) 2 901,75 8 404,13 5696,48 4 214,84 

Tabulka 25: Elektronová bilance v jednotlivých zónách kontaminačního mraku lokality CORONA 
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Na základě těchto výpočtů lze kvantifikovat celkový tok elektronů použitelný pro 

biodegradaci ropných uhlovodíků (pro lokalitu CORONA ethylbenzenu) podle reakcí:  

C8H10 + 30H2O → 10HCO3
- + 58H+ + 48e- 

C8H10 + 8,4NO3
- → 8CO2 + 4,2N2 + 8,4OH- + 0,8H2O 

C8H10 + 21Mn3+ + 16H2O → 8CO2 + 21Mn2+ 42H+ + 21e- 

C8H10 + 6(SO4)
2- + 18H+ + 6e- → 6H2S + 8CO2 + H2O 

C8H10 + 5,5H2O → 2,75CO2 + 5,25CH4 

Celkově je podél proudnice v reakčním profilu 5 m2 konzumováno biodegradací 12,788 g 

ropných uhlovodíků za rok. Při vypočteném objemu ropných uhlovodíků v kontaminačním 

mraku v průměrné hodnotě 1,6 g/m3 (2,9 g/m3 v zóně II., 1,6 g/m3 v zóně III. a 0,3 g/m3 

v zóně IV.) a objemu zasaženého kolektoru ve studovaném prostoru 19 250 m3 lze 

předpokládat, že znečištění této části kontaminačního mraku bez provedení sanačních opatření 

vymizí na pozaďovou hodnotu 0,5 g/m3 cca za 140 let.  

 Bilance biodegradace v jádře kontaminačního mraku vztažené k přirozenému pozadí 

lokality Hněvice vychází z průměrných hodnot měřených v těchto zónách kontaminačního 

mraku reprezentovaných segmenty HJ506/5 (přirozené pozadí) a PJ520/2 (jádro 

kontaminačního mraku). Kalkulace nezapočítává tok elektronových akceptorů do 

kontaminačního mraku v důsledku disperze a počítá s tokem 1 m/den, mocností 

kontaminované zvodně 5 m, hydraulickým gradientem 0,001 a hydraulickou vodivostí 1,0E-4 

m/s mezi vrty HJ506 a PJ520. Přibližný výpočet množství ropných uhlovodíků, které jsou 

v jádře kontaminačního mraku odstraněny biodegradací, je uveden v následující tabulce: 

EA 
c(EA)  
zóna I. 

c(EA)  
zóna II. 

Úbytek EA 
v ohnisku Utilizační faktor BTEX 

Spotřeba BTEX 
v ohnisku 

Spotřeba BTEX 
v ohnisku 

  mg/l mg/l mg/l mg/mg mg/l kg/rok 

O2 7 0,5 6,5 3,14 2,07 28,3 

NO3
- 140 15 125 4,9 25,51 349,2 

Mn 0,001 9 8,99 10,7 0,84 11,5 

Fe 2 25 23 21,8 1,06 14,5 

SO4
2- 320 80 240 4,7 51,06 698,9 

Tabulka 26: Bilance biodegradace podle koncentrací EA v jádře a pozadí kontaminačního mraku 

Teoretické množství odstraněných ropných uhlovodíků v jádře kontaminačního mraku je 

1 102 kg/rok.  
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5.2.2 Sekundární změny v pevné fázi a cyklus železa při procesech přirozené atenuace 

Geochemická zonalita kvartérního kolektoru ovlivněná procesy přirozené atenuace 

ropných uhlovodíků se na lokalitě Hněvice výrazně projevuje v odlišném mineralogickém 

složení sedimentů různých částí kontaminačního mraku. Zóna I. (přirozené pozadí) je typická 

přítomností primárních minerálů železa a manganu jakou jsou hematit, magnetit a pyrolusit, 

nepřítomností karbonátů a sulfidického železa a relativně vysokou oxidační kapacitou. Zóna 

II. (jádro kontaminačního mraku) je typická navýšením sekundárních nárůstů na zrnech 

křemene a živců, především v podobě  karbonátů typu ankerit/kutnohorit a v menší míře také 

pyrit/mackinawit. Celá tato zóna je rovněž postižena výraznou chloritizací biotitu. Oxidační 

kapacita sedimentu je v této části kolektoru výrazně snížena. Zóna III. (okraj kontaminačního 

mraku) je typická sekundárními nárůsty (hydr)oxidů Fe(III) a  snížením hodnot oxidační 

kapacity sedimentu na cca polovinu. Zóna IV. (reoxidační zóna) se výrazně projevuje 

postupné přeměně sekundárních minerálních fází, přítomností minerálů typu manganit, 

kornelit a psilomelan a zpětné navýšení hodnoty oxidační kapacity sedimentu. 

Ačkoliv hrají v biodegradačních procesech na lokalitě Hněvice velkou roli dusičnany a 

sírany coby elektronové akceptory přítomné ve vysokých koncentracích v podzemní vodě 

přitékající do kontaminačního mraku, v dlouhodobém měřítku procesy přirozené atenuace 

výrazně ovlivňuje redukce Fe(III). V nekontaminovaném kvartérním kolektoru se železo 

vyskytuje ve formě (hydr)oxidů Fe(III) s různými krystalickými strukturami; menší část 

Fe(III) může být přítomna v jílových minerálech nebo silikátech, ale v procesech 

biodegradace není využívána. Celkový obsah železa v přirozeném pozadí kvartérního 

kolektoru lokality Hněvice (zóna I.) je relativně nízký a tvoří 0,6 – 4 hm%, v absolutní 

hodnotě je to 720 – 1 600 mg/kg. Přírodní pozadí studované lokality je typické minimálním 

obsahem karbonátů v pevné fázi relativně vysokou hodnotou oxidační kapacity OXC, jíž tvoří 

50 – 60% Fe vázaného v minerálech typu goethit a hematit. Podíl manganu na oxidační 

kapacitě sedimentu je v této části kvartérního kolektoru nevýznamný a tvoří pouze 6 – 7%; 

stejný jev byl pozorován např. na lokalitě Vejen (Heron et al., 1995). Z objemu celkového 

železa je 74% reaktivních (hydr)oxidů železa a pouze 12,5% je biologicky přístupných což 

svědčí o vysokém obsahu krystalických forem oxidů železa, především magnetitu.  

Redukce Fe(III) probíhající v pevné fázi kvartérního kolektoru navýšila obsah 

celkového extrahovatelného železa až 4x na hodnoty 2 050 – 6 100 mg/kg, z toho 83% tvoří 
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biologicky přístupné (hydr)oxidy železa a 0,5% železo vázané v karbonátech a sulfidech. 

Objem reaktivních (hydr)oxidů železa v jádře kontaminačního mraku klesl na 7%, stejně tak 

hodnota oxidační kapacity sedimentu (7-15 µeq/g), což prokazuje intenzivní a dlouhodobé 

působení biodegradačních reakcí využívajících Fe(III) jako elektronový akceptor. Synchronně 

s tímto faktem bylo pozorováno významné nabohacení podzemní vody iontem Fe2+. 

V hloubkovém horizontu 4,5 – 6 m p.t. dochází díky biodegradaci ropných látek ke snížení 

hodnoty OXC vázané na (hydr)oxidy železa a manganu, na které se železo podílí 60 – 80% a 

mangan 10 – 40%. Lokalizace zóny významné redukce Fe(III) koresponduje s výsledky 6M 

HCl extrakce, kde došlo k navýšení poměrového zastoupení  Fe(II) vůči Fe(III) a to až na 

50% celkového objemu železa v pevné fázi. Současně byly koncentrace extrahovatelného 

Fe(III) vázaného v (hydr)oxidech vyšší než na ostatních podobných lokalitách (Beminji – 

Cozzarelli, 2001; Vejen – Heron, 1994b), což může být způsobeno přítomností primárních a 

sekundárních magnetitů v sedimentu. V zóně III. tvořily z hodnoty 2 000 – 3 000 mg/kg OXC 

40 – 50% podíl z extrakce Fe-EDTA (900 – 1 400 mg/kg), mangan byl zastoupen 3,5%. 

Postupem do kontaminačního mraku se rozložení prvků mění a ve vrtech HJ508 a PJ519 

v hloubkovém horizontu 4,5 – 6 m p.t. už železo tvořilo 70 – 95% podílu na OXC. Pod touto 

hloubkou se poměr Fe/OXC a Mn/OXC vracel k hodnotě typické pro přirozené pozadí. 

Zastoupení jednotlivých druhů Fe v sedimentu kvartérního kolektoru lokality CORONA je 

uvedeno v následující tabulce a obrázcích:  

Zóna I. Zóna II.  Zóna III.  Zóna IV.  Speciace Fe 

 (přirozené 

pozadí) 

(jádro kont. 

mraku) 

(reaktivní 

okraj) 

(reoxidační 

zóna) 

Fe-celkové (mg/kg) 720 – 1600 2 050 -  6100 2 300 – 7710 4 300 – 9200 

Fe-reaktivní (hydr)oxidy (mg/kg) 880 – 890 1 120 – 3 820 700 – 1500 900 – 2450 

Fe-biologicky přístupné (mg/kg)  120 2700 – 6100  2700 – 5030  450 – 2000  

Fe-vázané v sulfidech (mg/kg) 0,1 5 0 0,1 

Fe-vázané v karbonátech (mg/kg) 0 20 0,001 0,001 

Tabulka 27: Zastoupení jednotlivých druhů Fe v sedimentu kvartérního kolektoru lokality 

CORONA 

 



                
                Ústav HGIGUG Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy                                      Barbora Topinková 
   

 

Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků                                167 

   

 

 

Obrázek č. 77: Poměrové zastoupení Fe(II)/Fe(III) z 6M HCl extrakce sedimentu lokality CORONA 
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Obrázek č. 78: Poměrové zastoupení Fe(II)/Fe(III) z 0,5M HCl extrakce sedimentu lokality 

CORONA 
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Možné změny v mineralogickém složení sedimentu v průběhu biodegradace ropných 

uhlovodíků byly sledovány pomocí speciačních výpočtů provedených v programu 

PHREEQC-2 (Parhust and Appelo, 1995). Do databáze phreeqc.dat byly přidány další fáze 

minerálů železa a manganu. Hodnoty parametru log k byly určeny výpočtem z uvedených 

rovnic: 

Název fáze Stechiometrie fáze G (J/mol) Rovnice log k 

Goethit FeOOH -489800 FeOOH + 3H+ = Fe3+ + 3H2O  -1,895 

Lepidokrokit FeOOH -480100  FeOOH + 3H+ = Fe3+ + 3H2O  -0,196 

Ferrihydrit Fe(OH)3 -708500  Fe(OH)3 + 3H+ = Fe3+ + 3H2O 0,335 

Hematit Fe2O3 -743523 Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2O   -3,977 

Maghemit Fe2O3 -727900  Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2O   -1,24 

Magnetit Fe3O4 -1017438 Fe3O4 + 2H+ = Fe2O3 + Fe2+ + H2O 7,38 

Síran železitý Fe2(SO4)3 -2262729 Fe2(SO4)3 = 2Fe3+ + 3(SO4)2-  -4,0469 

Síran železnatý Fe2(SO4)3.(H2O)5 -3499700 Fe2(SO4)3.(H2O)5 = 2Fe3+ + 3(SO4)2- + 5H2O  -12,718  

Jarosit (H3O)Fe3(SO4)2(OH)6 -3226400 
(H3O)Fe3(SO4)2(OH)6 + 6H1 = 3Fe3+ + 2(SO4)2- + 

6(OH)- + 7H+ + H2O   -260,54 

Paracoquimbit Fe2(SO4)3.9(H2O) -4454327 Fe2(SO4)3.9(H2O) = 2Fe3+ + 3(SO4)2- + 9H2O -13,78 

Rhomboklas (H3O)Fe(SO4)2(H2O)3 -2688000 
(H3O)Fe(SO4)2(H2O)3 + H+ = 3Fe3+ + 2(SO4)2- + 

3(OH)- + 2H+ + H2O   -166,214 

Kornelit Fe2(SO4)3.7,75H2O -4154604 Fe2(SO4)3.7,75H2O = 2Fe3+ + 3(SO4)2- + 7,75H2O -13,203 

Ankerit CaFe0,5Mn0,5(CO3)2  -1819000 
CaFe0,5Mn0,5(CO3)2 = Ca2+ + 0,5Fe2+ + 0,5Mn2+ + 

2(CO3)2-  -9,999  

Tabulka 28: Hodnoty log k vypočtené pro geochemické speciační výpočty  

Vypočtené saturační indexy v jednotlivých segmentech kontaminačního mraku jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

vzorkovací Pyrolusit Rhodochrosit Fe(OH)3(a) Goethit Hematit Siderit 

úroveň mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l 

507/5 -13,76 -1,02 1,94 7,39 16,72 0,22 

508/5 -9,60 -0,36 3,10 9,00 18,50 -0,32 

519/2 -32,80 0,32 2,80 8,70 17,90 -0,24 

520/2 -33,40 1,24 3,70 9,60 19,80 0,67 

vzorkovací Pyrit FeS(ppt) Fe(OH)2 Magnetit Kalcit Dolomit 

úroveň mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l 

507/5       0,10 -0,45 

508/5     -6,10  0,00 -0,80 

519/2     -6,10 10,72 0,04 -0,66 

520/2 -85,37 -54,35 -5,60 18,00 0,09 -0,38 

Tabulka 29: Saturační indexy pro segmenty kontaminačního mraku lokality CORONA  
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Ze speciačních výpočtů vyplývá, že podzemní voda na vstupu do kontaminačního 

mraku je v rovnováze s kalcitem a sideritem. Podzemní voda v jádře kontaminačního mraku, 

bohatá na železo, mangan a hydrogenuhličitany produkované během biodegradace ropných 

uhlovodíků, je přesycená vůči magnetitu, rhodochrositu a sideritu. V jádru kontaminačního 

mraku může díky nabohacení podzemní vody Fe(II) a HCO3
- docházet ke srážení karbonátů 

typu siderit, mineralogická analýza pevné fáze definovala tyto směsné karbonáty železa a 

manganu jako minerály typu ankerit a kutnahorit. Možnost vzniku těchto karbonátů byla 

naznačena už v pracích  provedených na lokalitě Beminji (Tucillo et al. 1999) a při 

teoretických výpočtech a modelech v pracích Breukelena et al. (2003) a Zachara et al. (2004). 

Karbonáty železa a manganu (ankerit, kutnahorit) jsou přítomny ve formě zřetelných krystalů 

nebo povlaků na zrnech křemene a živců a jsou nepochybně výsledkem srážení produktů 

biodegradace v redukčním prostředí kontaminačního mraku. Distribuce těchto karbonátů je 

vázána na zónu s nízkou oxidační kapacitou sedimentu, cca 0,5 m pod hladinou podzemní 

vody. V této části kontaminačního mraku dochází částečně k redukci Fe(III) a srážení 

karbonátů stabilizuje koncentrace Fe2+ uvolňované při této redukci do podzemní vody. 

Dalšími sekundárními minerály, typickými pro redukční prostředí jádra 

kontaminačního mraku, jsou sulfidy železa, především pyrit nebo mackinawit. Výrazná 

přítomnost těchto fází, sledovaná např. na lokalitě Beminji (Tucillo et al. 1999), ale nebyla na 

lokalitě Hněvice zaznamenána. Ačkoliv je přítomnost FeS nebo FeS2 v materiálu kvartérního 

kolektoru pravděpodobná díky přesycení podzemní vody vůči sulfidům a vysokým obsahům 

iontu Fe2+, v pevné fázi kontaminačního mraku nebyly tyto složky pomocí sekvenčních 

extrakcí detekovány. Přítomnost sekundárních precipitátů s obsahem síry byla zaznamenána 

na rozhraní jádra kontaminačního mraku a jeho reaktivní okrajové zóny a v nejvyšší části 

jádra kontaminačního mraku bylo nalezeno několik zrn pyritu pomocí Ramanovy 

spektrometrie. Tento fakt může být způsoben  rychlou reoxidací produkovaných sulfidů. 

Akumulace H2S v přítomnosti vysokých koncentrací Fe2+ také indikuje, že rovnovážné 

procesy nekontrolují geochemické podmínky v jádře kontaminačního mraku a srážení sulfidů 

železa je ovlivněno kineticky. Může zde docházet ke kinetické inhibici, která limituje vyšší 

objem vysrážených sulfidů a také je možné ovlivnění srážecích procesů relativně vysokou 

rychlostí proudění podzemní vody (cca 1 m/den), která zajišťuje posun zóny srážení sulfidů 

za hranici sledované lokality (vzorkovací bod PJ520).  
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Železo jako elektronový akceptor hraje významnou roli v procesech přirozené 

atenuace v reaktivním okraji kontaminačního mraku. Podzemní voda v reaktivním okraji 

kontaminačního mraku je přesycená vůči (hydr)oxidům železa, které se zde prokazatelně 

srážejí ve formě ferrihydritu, goethitu a magnetitu. Během doby průběhu redukce železa toto 

místo v kontaminačním mraku může obohatit sekundárními fázemi Fe v pevné fázi (Tucillo et 

al., 1999; Cozarelli et al., 2001). Železo není v oxidované formě tolik mobilní a proto se 

vytvářejí zóny s vysokým nabohacením Fe(III) v pevné fázi. Koncentrace Fe(III) v pevné fázi 

jsou ve velké části případů dostatečně vysoké na to, aby mohly působit jako dlouhodobý zdroj 

oxidační kapacity sedimentu, i když na druhé straně minerály jako siderit nebo pyrit , které 

vznikají během procesů přirozené atenuace díky reakci Fe(III) v pevné fázi, mohou působit 

rovněž jako dlouhodobá past pro elektronové akceptory, především pro kyslík a dusičnany 

vstupující do kontaminačního mraku. 

Velice důležitý na lokalitě Hněvice je pozorovaný jev, při kterém reoxidace minerálů 

Fe(II) ovlivňuje nátok elektronových akceptorů do zóny kontaminované ropnými látkami. 

Tato reoxidační zóna má vysokou redukční kapacitu, která vyplývá z z přítomnosti minerálů 

Fe(II), např. siderit, FeS, a která způsobuje zpomalení pronikání elektronových akceptorů 

v závislosti na tom, kde se tyto minerály vyskytují ve větším měřítku. Pokud je oxidace Fe(II) 

minerálů kineticky kontrolována, doba reoxidace je daleko delší než v případě rovnovážného 

stavu. V reálných podmínkách kolektoru může být reoxidace pomalejší než při simulacích 

v modelech, protože minerály Fe(II) jsou potaženy vrtsvou sekundárního ferrihydritu nebo 

kornelitu. Srážení některých redukovaných součástí (např. Fe2+ se sráží jako FeCO3 nebo FeS) 

může změnit pořadí jejich využití jako elektronových akceptorů a tímto i aktuální pořadí 

v redukci. 

Na lokalitě Hněvice bylo pozorováno, že vzhledem k dlouhodobému průběhu procesů 

přirozené atenuace jsou všechny výše popsané procesy následovány sekundárními změnami 

nově vzniklých precipitátů. Jedná se o sekundární mineralizací a rekrystalizaci, která je patrná 

na zrnech ferrihydritu a goethitu v reoxidační zóně. Biogenní magnetit vzniklý díky přeměně 

primárně vysráženého ferrihydritu nemá tak pevnou krystalickou strukturu jako primární 

magnetit pocházející z neovulkanitů. Sekundární mineralizace nově vzniklých precipitátů byla 

sledována v práci Hansel et al. (2003) a to kombinovanou biogenní a abiogenní cestou, která 

vede primárně k vzniku magnetitu a goethitu. Reakční cesta vede od sorpce Fe(II) na 
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ferrihydrit s formací goethitu (rozpouštění a reprecipitace) a magnetitu (cestou přeměny 

v pevné fázi). Srážení goethitu se objevuje s vysokým přebytkem Fe(II) v podzemní vodě, 

vznik magnetitu je pozorován při koncentracích Fe(II) vyšších než 0,5 mmol/l (Hansel et al., 

2003). Formování sekundárních karbonátů společně s magnetitem, které bylo na lokalitě 

CORONA pozorováno v jádře kontaminačního mraku (zóna II.), bylo dříve popsáno 

v experimentální práci Lovley et al. (1993) za vzniku sideritu. Počáteční precipitační míra 

goethitu je větší než magnetitu a kontinuální růst zrn magnetitu je zpomalována menší 

rychlostí jeho nukleace. Faktory ovlivňující přesnou cestu biomineralizace precipitátu 

zahrnují pH, Eh, koncentraci uhličitanů, Fe(II) (Frederickson et al., 1998). V systému, který je 

v rovnováze s karbonáty, může být dominantím procesem prvotní srážení krystalického 

magnetitu, který je prekurzorem pro vznik sideritu nebo jiných karbonátů (Frederickson et al., 

1998). Tento proces v jádře kontaminačního mraku na lokalitě Hněvice s největší 

pravděpodobností neprobíhá, ale vzhledem k množství sekundárního magnetitu přítomného 

v kvartérním kolektoru a dlouhému časovému horizontu přítomnosti kontaminace je jeho 

průběh v minulosti možný. Mechanismus pozorovaného zrání sedimentu je následující: 

 

Ferrihydrit (FeOOH.nH2O) via Ostwald ripening  

↓ 

Lepidocrocit (γ-FeOOH) 

↓ 

Goethit (α-FeOOH) 

↓ 

Hematit (α-Fe2O3) 

 

nebo v případě výrazného přesycení poduzemní vody iontem Fe2+ následující: 
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Ferrihydrit (FeOOH.nH2O) via sorpce Fe2+ 

↓ 

Goethit (α-FeOOH) nebo Magnetit (Fe3O4) 

 

Mikrobiální redukce (hydr)oxidů železa a následné sekundární transformace vzniklých 

precipitátů mají v konečném důsledku významný vliv na biogeochemický cyklus železa na 

lokalitě Hněvice. Na začátku existuje železo v kvartérním štěrkopískovém kolektoru ve formě 

(hydr)oxidů Fe(III) v zóně s probíhajícími procesy biodegradace ropných uhlovodíků. Tyto 

minerály jsou spotřebovávány bakteriemi jako zdroj elektronových akceptorů za vzniku iontu 

Fe2+, který se v redukčních podmínkách kontaminačního mraku sráží ve formě karbonátů 

železa a manganu nebo sulfidů železa a tím nabohacuje sediment v jádře kontaminačního 

mraku dvojmocným železem za současného snížení oxidační kapacity systému. V reaktivním 

okraji kontaminačního mraku díky oxickým podmínkám v podzemní vodě současně dochází 

především ke srážení ferrihydritu, který se díky přeměnám krystalické struktury nově 

vzniklých minerálních fází přetváří především do formy goethitu a magnetitu. Ve formě 

goethitu je železo opět plně biologicky přístupné procesům přirozené atenuace ropných 

uhlovodíků, ve formě magnetitu je jeho využití bakteriálními kmeny coby elektronového 

akceptoru méně favorizováno a vzhledem k velkým objemům sekundárně vzniklého 

magnetitu může tento proces v dlouhodobém měřítku zpomalit průběh biodegradace nebo být 

důvodem k vývoji širších zón redukce síranů a methanogeneze i za přítomnosti vysokého 

obsahu Fe(III) v pevné fázi, jak je popsáno např. v práci Postma and Jacobsen (1996). 

Karbonáty a sulfidy Fe(II), které vznikly v jádře kontaminačního mraku, jsou díky postupu 

čela kontaminačního mraku a s tím spojeného rozšiřování oblasti reoxidační zóny, oxidovány 

podzemní vodou přitékající z nekontaminované části lokality Hněvice na minerály typu 

manganit, goethit, kornelit a psilomelan. Tento proces reoxidace sekundárních minerálů 

zpomaluje nátok elektronových akceptorů dále do jádra kontaminačního mraku a tím 

zpomaluje procesy přirozené atenuce ropných uhlovodíků v této části kontaminačního mraku. 

Současně je proces reoxidace karbonátů a sulfidů odpovědný za opětovné navýšení části 

oxidační kapacity systému a obnovení možnosti využití Fe(III) jako elektronového akceptoru.           
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Vysoké obsahy Fe(III) v materiálu kolektoru lokality Hněvice podporují teorii, že 

významná část pevné fáze obsahující Fe(III) coby elektronový akceptor je na lokalitě 

nedostupná a to díky preferenčnímu vzniku magnetitu a stáří kontaminace, díky které nově 

tvořené sekundární (hydr)oxidy železa postupně v magnetit zrají. Magnetit, ať primární nebo 

sekundární, je mikrobiálními kmeny při pH > 6,5 preferován coby zdroj Fe(III) méně než 

ferrihydrit nebo goethit (Frederickson, 1998), což může vzhledem k jeho objemu v sedimentu 

lokality CORONA společně s reoxidací minerálů Fe(II) výrazně zpomalovat procesy 

přirozené atenuace, protože až 2/3 veškerého Fe(III) jsou vázány ve formě biologicky 

nepřístupného železa. Pro aerobní sedimenty nekontaminovaného pozadí lokality Hněvice 

jsou hlavními přispěvateli výsledné oxidační kapacity (hydr)oxidy železa typu hematit, 

goethit, limonit a ferrihydrit.   

 

5.2.3 Kvantifikace procesů přirozené atenuace v kontaminačním mraku lokality Hněvice 

Kvantifikace hlavních biogeochemických procesů probíhajících v kontaminačním 

mraku lokality Hněvice byla provedena v programu PHREEQC-2 (Parkhust and Appelo, 

1999) určeném k simulaci chemických reakcí a 1-D transportních procesů v podzemních 

vodách s využitím termodynamické databáze WATEQ (Ball and Nordstrom, 1991). Jako 

výhradní model organického substrátu byl pro kalkulace vybrán z přítomných kontaminantů 

ethylbenzen (C8H10).  

Za použití geochemické speciace a výsledků mineralogických analýz (kap. 5.2.2) byly 

identifikovány základní procesy probíhající v jednotlivých zónách kontaminačního mraku. 

Primární redoxní reakce probíhající v kvartérním kolektoru jsou následující: 

O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O 

NO3
- + 6H+ + 5e- → 0,5N2 + 3H2O 

MnO2 + 4H+ + 5e- → Mn2+ + 2H2O 

Fe(OH)3 + 3H+ + e- → Fe2+ + 3H2O 

SO4
2- + 9H+ + 8e- → HS- + 4H2O 

CO2 + 8H+ + 8e- → CH4 + 2H2O 
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Sekundární redoxní reakce probíhající v kvartérním kolektoru jsou následující: 

Mn2+ + 0,5O2 + H2O → MnO2 + 2H+ 

Fe2+ + H2O → Fe(OH)3 + H2 + H+ 

2Fe2+ + MnO2 + 4H2O → 2Fe(OH)3 + Mn2+ + 2H+ 

NH4
+ + 2H2O → NO3

- + 2H+ + H2O 

H2S + 2O2 → SO4
2- + 2H+ 

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S 

FeS + H+ → Fe2+ + HS- 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

CH4 + SO4
2- → H2S + CO2 + 2H2O 

 

Do tohoto modelu mikrobiálně degradovaného ethyltoluenu byly zahrnuty procesy  

denitrifikace, redukce Fe(III), redukce (SO4)
2- a methanogeneze, jejichž stechiometrie je 

uvedena v následující tabulce: 

 
Biodegradační proces Reakce 

Denitrifikace 
C8H10 + 8,4NO3

- = 8CO2 + 4,2N2 + 8,4OH- + 0,8H2O 

Redukce Fe(III) C8H10 + 16,8 Fe(OH)3 + 8,4 H+ = 8 H2CO3 + 8,4 Fe2+ + 26,4 H2O 

Redukce (SO4)
2- C8H10 + 6(SO4)

2- + 18H+ + 6e- = 6H2S + 8CO2 + H2O 

Methanogeneze 
C8H10 + 5,5H2O = 2,75CO2 + 5,25CH4 

Tabulka 30: Přehled biodegradačních reakcí probíhajících v kontaminačním mraku 

lokality CORONA  

Pro simulaci biogeochemických reakcí na lokalitě Hněvice byly zvoleny 3 segmenty 

kvartérního kolektoru reprezentující jeho geochemický vývoj (HJ506/5, PJ519/2 a PJ520/2) 

ve výšce cca 153 m n.m.. Definice roztoků jednotlivých segmentů použitých pro speciační 

výpočty a inverzní modelování vychází z analytických dat získaných při monitoringu 

podzemní vody lokality v roce 2004. Nejistota analytických dat byla definována jako 10%. 

Složení jednotlivých roztoků je uvedeno v následující tabulce:  
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vzorkovaný segment 507/5 508/5 519/2 519/14 520/2 

jednotky mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l 

pH 7 7.09 7.01 8.62 6.86 

Ca  5.1996 5  5.399201 5.499002  3.8997 

Mg 1.29987 1.197038  1.312217 1.246401  1.254628 

Na 0.969987 0.861244 0.9569378 0.9960853 0.7872989 

K 8.695652E-02 8.439898E-02  8.439898E-02 8.951407E-02 0.1304348 

Fe 3.617478E-02 1.737106E-02  1.826647E-02 5.444126E-02 0.1683381 

Mn 1.092101E-03 6.006553E-03  2.912268E-02 2.002184E-03 0.1645431 

Cl 1.607762 1.523143  1.579556 1.579556  0.9308098 

C(-4) 3.123048E-05 2.623336E-03  2.373517E-02 5.80887E-04  3.935041E-02 

Alkalinity 5.999213 5.19604  6.392604 5.605822    10.81825 

S 2.706754 2.748397  2.561006 3.102357  1.374198 

N(+5) 1.612643 1.451379  1.17723 1.919045 0.2902758 

N(+3) 2.173441E-03 2.216909E-02  6.781135E-02 1.956097E-03  4.346881E-04 

Amm 4.994451E-03 2.219756E-03  5.549389E-04 5.549389E-04  5.540389E-04 

Tabulka 31: Charakteristika roztoků pro simulaci biodegradačních procesů na 

lokalitě CORONA 

Do modelu byl vzhledem k záporným hodnotám SI u dolomitu a sideritu zahrnut 

sekundární karbonát o stechiometrii Fe0,5Mn0,5Ca(CO3)2, která nejvíce odpovídá složení 

sekundárních karbonátů na lokalitě Hněvice. Během oxidace ropných látek je produkován 

DIC a do modelu bylo včleněno odplynění CO2, které udržuje pH na relativně nízké úrovni. 

Odplynění N2 bylo do modelu včleněno jako důsledek spotřeby dusičnanů při degradaci 

ropných uhlovodíků. log Koc pro ethylbenzen je 1,93. Simulace využívá redoxní stavy 

jednotlivých prvků po ekvilibraci na základě redoxního páru prvků (C, S, N). Výsledky 

inverzního modelování jsou shrnuty v následující tabulce:  

Solution1 Solution2 Etylbenzen Pyrolusit Siderit Pyrit H2S(g) Rhodochrosit Goethit 

508/5 519/14 0,116   -1,004 -0,256   -0,003 1,318 

519/2 520/2 1,636 0,836     -2,042   0,108 

Solution1 Solution2 Kutnahorit Fe(OH)2 FeS(ppt) CH4(g) CO2(g) Kalcit N2(g) 

508/5 519/14 -0,003       -0,808     

519/2 520/2 -0,680     -5,544   -0,680 -0,552 

Tabulka 32: Výsledky inverzní simulace biodegradačních procesů v kontaminačním mraku 
na lokalitě CORONA 

Inverzní model potvrdil, že biodegradace ropných uhlovodíků je spojena s redukcí 

dusičnanů, síranů a železa a vysvětlila společně se srážením karbonátů v jádře 

kontaminačního mraku a (hydr)oxidů železa na jeho okraji změny ve složení podzemní vody. 

Inverzní model také potvrdil nutnost začlenění sekundárních redoxních procesů do popisu a  

kvantifikace popisu redoxních procesů. Srážení karbonátů probíhá jako pufrování systému 
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proti zvýšení koncentrací Fe2+ následované snížením Ca, Mn a DIC v systému po jejich 

vysrážení. Srážení karbonátů rovněž snižuje pH systému, které je ale pufrováno masivní 

chloritizací biotitu. Spíše než čisté fáze se přitom sráží smíšené karbonáty typu 

ankerit/kutnohorit. Srážení tohoto typu minerálu bylo pozorováno na lokalitě Beminji 

(Baedeker et al., 1993) a modelem potvrzeno jako možné v práci Breukelen et al. (2003). 

Změny ve složení roztoků jsou uvedeny v následující tabulce: 

Fáze Rovnice reakce 
Změna 

(mmol/l) 

DOC CH2O + H2O = CO2 + 4H+ + 4e-  -1,6 

FeOOH  FeOOH + 3H+ = Fe3+ + 2H2O 0,108 

redoxní 
transfer  Fe3+ + e- = Fe2+ 15,3 

siderit  Fe2+ + CO3
2- = FeCO3 -1 

kalcit   Ca2+ + CO3
2- = CaCO3 -0,68 

ankerit Ca2+ + Mn2+ + Fe2+ + 2CO3
2- = CaFeMn(CO3)2  

-0,003 až –
0,680 

Tabulka 33: Změny ve složení roztoků při inverzní simulaci biodegradačních procesů 
v kontaminačním mraku na lokalitě CORONA 

Během existence kontaminačního mraku je jeho prostorová redoxní zonálnost 

dynamickým jevem, který zahrnuje změny v zastoupení jednotlivých procesů přirozené 

atenuace díky rozdílné distribuci elektronových akceptorů. Reakce na okraji kontaminačního 

mraku mají nejvyšší dopad na probíhající procesy přirozené atenuace, protože mohou ovlivnit 

dostupnost elektronových akceptorů v prostoru kontaminačního mraku. Na okraji 

kontaminačního mraku lokality CORONA se vyskytují reakce typu oxidace rozpuštěného 

organického uhlíku společně s redukcí kyslíku, dusičnanů a částečně také síranů  

pocházejících z podzemní vody přitékající z nekontaminovaného pozadí. Současně zde 

dochází ke srážení karbonátů, protože podzemní voda v jádře mraku je přesycená vzhledem 

k sideritu a dolomitu. Pozorovaná chloritizace biotitu může částečně pufrovat pH systému a 

uvolňovat do něj ionty K, Mg a Fe. Kalkulace mezi segmenty pozaďové podzemní vody a 

vody z nejvíce kontaminované části mraku ukázaly, že vypočtený objem vysrážených 

karbonátů je 34 mmol/l C. Analyzovaný objem karbonátů je 0,02 hm.%. Vysrážené karbonáty 

(ankerit/kutnohorit) jsou na lokalitě Hněvice hlavním zásobníkem Fe(II), které může být 

uvolněno reduktivní rozpouštěním (hydr)oxidů železa a kontroluje tak cyklus železa 

v kvartérním kolektoru.   
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ZÁVĚR 

V rámci předložené disertační práce byly studovány geochemické, mineralogické a 

izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků v kontaminačním mraku 

vzniklém dlouhodobým provozem velkoskladu pohonných hmot na lokalitě Hněvice. 

Kontaminace je zde vázána na mělký kvartérní štěrkopískový kolektor znečištěný směsí 

ropných uhlovodíků s převažujícím obsahem ethylbenzenu, xylenů, ethyltoluenu a 

trimethylbenzenu. Míra kontaminace dosahuje v jádře kontaminačního mraku až 9 mg/l NEL 

v podzemní vodě a až 8 800 mg/kg NEL v zemině a je její největší část je vázána ve svrchní 

části kolektoru, tj. při hladině podzemní vody (5 - 6 m p.t.) a cca 2 m pod ní. Rychlost 

proudění podzemní vody byla ve studovaném kolektoru stanovena na cca 1 m/den, mocnost 

saturované zóny je cca 10 m. Zájmová část lokality Hněvice studovaná v rámci této disertační 

práce a mezinárodního projektu CORONA byla vzhledem k ostatním podobným studiím 

provedeným na jiných lokalitách ve světě (např. Beminji, Vejen, Banisveld) netypicky 

umístěna na nátokové straně kontaminačního mraku.   

V letech 2002 - 2003 bylo na lokalitě Hněvice vybudováno 5 víceúrovňových 

vzorkovacích objektů (HJ506, HJ507, HJ508, PJ519 a PJ520), ve kterých bylo provedeno 

několik etap odběrů vzorků vod a pevné fáze (2002 – 2004). Geochemická zonálnost 

kolektoru byla v pevné fázi analyzována v horizontu 25 až 50cm, v podzemní vodě v 

horizontu 15-50 cm. Analýza vzorků pevné fáze byla kromě identifikace a kvantifikace 

ropných uhlovodíků zaměřena na speciaci minerálů železa a manganu. Byly provedeny 

sekvenční extrakce 0,5M HCl, 6M HCl a Ti-EDTA, které byly doplněny RTG-difrakcí a 

analýzou SEM. Vzorkování vod probíhalo se zaměřením na indikátory biodegradace a 

přítomnost elektronových akceptorů pro degradační reakce (tj. pH, Eh, TPH, O2, CO2, H2S, 

CH4, Fe, Mn, NH4
+, SO4

2-, HCO3
-, NO3

-, NO2
-).  

Koncepční model lokality Hněvice obsahuje 4 základní geochemické zóny: 

 Přirozené pozadí - neznečištěný akvifer s oxickými podmínkami (koncentrace O2 cca 7 

mg/l), vysokými koncentracemi vstupujících elektronových akceptorů a nevýznamnými 

obsahy redukovaných složek a produktů biodegradace, neutrálním pH a nevýznamné obsahy 

redukovaných složek a produktů biodegradace. V pevné fázi převažuje obsah trojmocného 

železa nad dvojmocným, primární minerály železa a manganu jsou goethit, hematit, pyrolusit 

a magnetit; sulfidy nebo karbonáty se zde ve větším množství nevyskytují. 
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Jádro kontaminačního mraku typické methanogenezí a redukcí síranů a částečně 

Fe(III) doprovázené zvýšeným pCO2, koncentrací DIC a produktů biodegradace jako CO2, 

H2S, CH4, Fe2+, snížením oxidační kapacity sedimentu, nárůstem obsahu Fe(II) v sedimentu a 

srážením sekundárních karbonátů typu ankerit/kutnohorit. 

Reaktivní okraj kontaminačního mraku s nejvyšší mírou biodegradace, podmínkami 

redukujícími dusičnany, mangan (IV) a částečně Fe(III) doprovázené srážením amorfních 

(hydr)oxidů Fe(III) v pevné fázi.  

Zóna reoxidace za ustupujícím čelem mraku, kde se redukční podmínky díky nátoku 

oxidované vody mění na oxické, minerály Fe(II) se oxidují na Fe(III) za vzniku  ferrihydritu, 

goethitu, manganitu, kornelitu and psilomelanu. 

V kvartérním kolektoru lokality Hněvice byla identifikována plná sekvence redoxních 

geochemických zón popisovaných v dalších case studies pro tento typ znečištění. Procesy 

biodegradace se zde vyskytují v tenkých vertikálních zónách, jež se místy navzájem 

překrývají v důsledku nehomogenit v materiálu akviferu. Celkový biodegradační potenciál 

kvartérního kolektoru byl pro směsné znečištění v jádře kontaminačního mraku stanoven na 

1,063 mmol/l s tím, že největší objem ropných uhlovodíků je biodgradováno redukcí síranů, 

s menším zastoupením procesů methanogeneze a denitrifikace. Na reaktivním okraji 

kontaminačního mraku naopak vzhledem k vysokému obsahu dusičnanů v přitékající 

podzemní vodě dominují procesy denitrifikace tvořící až 75% všech probíhajících reakcí. 

Množství elektronových akceptorů přítomných v kvartérním kolektoru je schopno pokrýt 

biodegradaci všech přítomných ropných uhlovodíků procesem denitrifikace, redukce železa a 

síranů může odbourat 5 – 2000 x vyšší míru znečištění než je v současné době 

v kontaminačním mraku přítomna. Z výpočtů biodegradační kapacity kolektoru a elektronové 

bilance vychází, že množství elektronových akceptorů přítomné v kvartérním kolektoru je 

schopné degradovat veškeré přítomné znečištění a to za dobu 140 let bez probíhajícího 

sanačního zásahu s maximálním možným teoretickýcm množstvím ropných uhlovodíků 

odstraněných v jádře kontaminačního mraku 1 102 kg/rok.    

Studium frakcionace stabilních izotopů δ13C v DIC prokázaly průběh methanogeneze, 

při které jsou hodnoty δ13C-DIC přirozeného pozadí lokality (-12,7‰) zvýšeny 

v kontaminačním mraku díky nabohacení vznikajícího CO2 lehčím izotopem až na hodnotu -

7,66‰ při hladině podzemní vody v jádře kontaminačního mraku. Pro přesnější popis a 
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možnou kvantifikaci procesů by bylo vhodné provést ještě analýzu δ13C-CH4 a δ2H-CH4, 

které však nebyly v původní koncepci metodiky projektu CORONA navrženy. Korelace  

redukce síranů společně se změnami hodnoty δ34S typické pro průběh redukce síranů byly 

patrné v jádře kontaminačního mraku a reaktivní zóně, kde došlo ke snížení δ34S 

z pozaďových 35,8‰ na 31‰. Naopak změny v hodnotách δ18O nevykazovaly nabohacení 

v reziduálním síranu, což lze vysvětlit heterogenitami v materiálu studovaného kolektoru a 

z toho vyplývajících změn v rychlosti proudění podzemní vody a možnostech sorpce. 

Ačkoliv hraje v biodegradačních procesech na lokalitě Hněvice velkou roli redukce 

dusičnanů a síranů, z dlouhodobého hlediska je významný cyklus železa. 

V nekontaminovaném pozadí studovaného kvartérního kolektoru se železo vyskytuje ve 

formě (hydr)oxidů Fe(III) s různými krystalickými strukturami. Menší část Fe(III) může být 

vázána v silikátech nebo jílových minerálech, ale do procesů přirozené atenuace se díky 

nepřístupnosti pro bakteriální kmeny nezapojuje. (Hydr)oxidy železa, především goethit, 

hematit a magnetit, vytváří na lokalitě Hněvice relativně vysokou hodnotu oxidační kapacity 

sedimentu a jsou dlouhodobým rezervoárem Fe(III) vhodného pro oxidaci ropných 

uhlovodíků. Toto Fe(III) je v průběhu procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků 

redukováno a uvolněno do podzemní vody ve formě iontu Fe(II). Tento ion se sráží v jádře 

kontaminačního mraku ve formě karbonátů železa a manganu jako minerál ankerit/kutnahorit. 

Tento typ sekundárních minerálů byl teoreticky navržen při průzkumu a modelování lokality 

Banisveld, v ostatních case studies (např. Beminji) byl nalezen pouze siderit. Naopak míra 

precipitace pyritu byla oproti dalším podobným studiím velmi nízká a souvisela s kinetickým 

ovlivněním jeho srážení a velkou rychlostí proudění podzemní vody v kolektoru. Hodnota 

oxidační kapacity v jádře kontaminačního mraku klesá méně než na 50% původní hodnoty a 

poměr Fe(II) k Fe(III) v pevné fázi roste. Na reaktivním okraji kontaminačního mraku 

docházelo ke srážení ferrihydritu, který se procesy zrání sedimentu přetvářen pomocí 

krystalizace a dodatečné sorpce iontu Fe(II) na minerály typu goethit, hematit a magnetit. 

Zatímco srážení sekundárních minerálů v jádře kontaminačního mraku blokuje maximální 

hodnotu oxidační kapacity kolektoru vůči organickému znečištění a snižuje možnost průniku 

elektronových akceptorů dále do jádra mraku díky využití elektronových akceptorů 

k přednostní oxidaci minerálů Fe(II), procesy v reakčním lemu kontaminačního mraku a 

starších partiích reoxidační zóny systém částečně nabohacují biologicky přístupným Fe(III) a 

navyšují původní oxidační kapacitu systému. Výjimkou je vznik biogenního magnetitu, který 
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v procesy přirozené atenuace zasaženém kolektoru váže až 2/3 Fe(III) ve formě nepřístupné 

pro biodegradaci a tím snižuje potenciál kolektoru pro procesy přirozené atenuace ropných 

uhlovodíků a umožňuje průběh redukce síranů a methanogeneze i v místech s vysokým 

obsahem železa v sedimentu. Toto zpřesnění původní koncepce lokality lze vyvodit pouze za 

využití extrakčních metod pro speciaci železa v pevné fázi a ukazuje tak na výhodnost jejich 

zahrnutí do monitorovací strategie při průzkumu procesů přirozené atenuace.    

 

 

V Praze, 30.5. 2010 

 

 

        

Výsledný soubor dat získaný z lokality Hněvice v rámci předkládané disertační práce byl využit pro 

vytvoření výstupů z projektu CORONA, především pro vytvoření výukového modulu o procesech přirozené 

atenuace určeného pro odbornou veřejnost a státní správu členských zemí EU. Tento modul je v rámci filozofie 

projektu CORONA zahrnut do příloh disertační práce na CD.    
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Vzhledem ke svému  rozsahu je Příloha 3.6 součástí dokumentace na CD.
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