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Příloha 1 

Geologická mapa popisující zájmové území v Ústí nad Labem 

(ČGS, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Legenda: 

1 navážka, halda, výsypka, odval 

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: navážka, halda, výsypka, odval, Typ hornin: sediment 

nezpevněný, Mineralogické složení: proměnlivé, Zrnitost: různá, Barva: různá, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary 

a postvariské magmatity, Oblast: kvartér 

6 nivní sediment 

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: hlína, písek, štěrk, Typ hornin: sediment nezpevněný, 

Zrnitost: hlína, písek, štěrk, Poznámka: inundovaný za vyšších vodních stavů, Soustava: Český masiv - pokryvné 

útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér 

17 spraš a sprašová hlína 

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén svrchní, Horniny: spraš, sprašová 

hlína, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: křemen + přímesi + CaCO3, Barva: okrová, 



 

 

Poznámka: spraš navátá do vody, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, 

Oblast: kvartér 

26 písek, štěrk 

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén střední, Poznámka: Riss (hlavní 

terasa), Horniny: písek, štěrk, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: písek, štěrk, 

Barva: šedohnědá až rezavá, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér 

28 písek, štěrk  

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén spodní, Poznámka: mladší 

štěrkopískový pokryv, Horniny: písek, štěrk, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, 

Zrnitost: písek, štěrk, Barva: šedohnědá až rezavá, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské 

magmatity, Oblast: kvartér 

77 jíly, písky, písčité jíly 

Eratém: kenozoikum, Útvar: neogén, Oddělení: miocén, Suboddělení: miocén spodní, Stupeň: eggenburg, Poznámka: terciér 

(neogén), Souvrství: mostecké, Člen: mostecké svrchní, Poznámka:mostecké s. - svrchní část - bezuhelný vývoj 

(včetně nadložních v. a svr. písčitojílovitých v.), Horniny: jíly, písky, písčité jíly, Typ hornin: sediment nezpevněný, 

Poznámka: bezuhelný, Soustava:Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: terciér, 

Region: podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny, Jednotka: Mostecká pánev 

79 uhlí, jílovité uhlí, jíly, písky 

Eratém: kenozoikum, Útvar: neogén, Oddělení: miocén, Suboddělení: miocén spodní, Stupeň: eggenburg, Poznámka: terciér 

(neogén), Souvrství: mostecké, Člen: mostecké střední, Poznámka:mostecké s.- střední část - uhelný vývoj (jíly, 

písky, uhlí) na Žatecku bezuhelný vývoj , Horniny: uhlí, jíl, písek, Typ hornin: sediment nezpevněný, kaustobiolit, 

Poznámka: uhelný, Soustava:Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: terciér, 

Region: podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny, Jednotka: Mostecká pánev, Poznámka: na 

Žatecku bezuhelný vývoj 

86 jíly, písky, redeponovaný vulkanogenní materiál 

Eratém: kenozoikum, Útvar: neogén, Oddělení: miocén, Suboddělení: miocén spodní, Stupeň: eggenburg, Poznámka: terciér 

(neogén), Souvrství: mostecké, Člen: mostecké spodní, Poznámka:mostecké s. - spodní část, písky, jíly, 

redeponovaný vulkanogenní materiál, Horniny: jíl, písek, vulkanoklastika, Typ hornin: sediment nezpevněný, 

Poznámka: písčito-jílovitý vývoj s redepozicemi vulkanoklastik, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a 

postvariské magmatity, Oblast: terciér, Region: podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny, 

Jednotka:Mostecká pánev 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2 

Další mapové přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozmístění vrtů na zájmovém území 

 

 

Plánek rozmístění prací na lokalitě Spolchemie (upraveno z Kvapil et al., 2015) 



 

 

 

Síť monitorovacích úzkoprofilových vrtů (Stejskal, 2014) 

 

 

Mapa zájmového území s vyznačením vrtů dle způsobu snížení kontaminace 



 

 

 

Vrty na zájmovém území s vyznačením nárůstu stupně dechlorace 

 

Šíření vlivu nanoželeza v horninovém prostředí na zájmovém území 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3 

Detailní grafické vyhodnocení vlivu aplikace nanoželeza na kontaminaci ClU v jednotlivých 

vrtech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ClU v kontaminované podzemní vodě odebrané ze zájmových vrtů byly analyzovány na 

dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, VC, 1,1-dichlorethan, 1,2-cis-DCE, 1,2-

trans-dichlorethan, TCE a PCE. Naměřené hodnoty koncentrace dichlormethanu, 

trichlormethanu i tetrachlormethanu byly na pozorovaných vrtech nulové nebo velmi nízké (X-

X0 μg/l). Jejich podíl na sumě ClU byl minimální, proto nebyly graficky zpracovány ani 

interpretovány. 

Vývoj kontaminace byl monitorován v 5 kolech, a to ve dnech 3. 11. 2014, 17. 11. 2014, 3. 12. 

2014, 13. 1. 2015 a 17. 2. 2015. Ze všech sledovaných vrtů se aplikace nanoželeza projevila na 

sedmi úzkoprofilových vrtech AW5-32, AW5-33, AW5-50, AW5-55, AW5-56, AW5-57 a 

AW5-58. 

 

Obrázek 1: Vývoj koncentrace ClU ve vrtu AW5-26 

Pro úplnost monitoringu byl sledován také pozaďový vrt AW5-26. Vývoj jeho kontaminace je 

zobrazen na obrázku 1. Injektáží bylo pravděpodobně vyvoláno vyplavení kontaminantu  

z místa ohniska proti proudu podzemní vody, jelikož byl hned v prvním poaplikačním kole 

zaregistrován nárůst ClU. 



 

 

 

Obrázek 2: Vývoj koncentrace ClU ve vrtu AW5-32 

Průběh koncentrací VC, 1,2-cis-DCE, TCE, PCE a sumy ClU ve vrtu AW5-32 během aplikace 

nanoželeza dokumentuje obrázek 2. V důsledku aplikace nanoželeza došlo jednak k naředění 

podzemní vody a také k takřka okamžité chemické redukci ClE, které z celkové sumy ClU 

tvořily cca 98 %. 

Největšího poklesu dosáhla koncentrace 1,2-cis-DCE, která klesla z 13 300 na 3 180 µg/l. 

Redukován byl významně i VC, který poklesl z 3 800 µg/l na hodnoty prakticky nulové. Vlivem 

zvýšení hladiny podzemní vody během aplikace došlo k vymytí reziduální kontaminace TCE  

z nesaturované zóny. Tato kontaminace TCE byla mezi prvním a druhým poaplikačním kolem 

monitoringu výrazně zredukována na 1,2-cis-DCE, jehož koncentrace právě v tomto období 

mírně rostla. V lednu 2015 byl dokumentován návrat VC i 1,2-cis-DCE k předaplikačním 

hodnotám, jehož důvodem bylo pravděpodobně snížení redukční kapacity nanoželeza. V únoru 

roku 2015 koncentrace 1,2-cis-DCE a VC opět mírně klesly. 



 

 

 

Obrázek 3: Vývoj koncentrace ClU ve vrtu AW5-33 

Obrázek 3 představuje vývoj koncentrací VC, 1,2-cis-DCE, TCE, PCE a sumy ClU podzemní 

vody ve vrtu AW5-33. S aplikací nanoželeza došlo k naředění podzemní vody a také k chemické 

redukci ClE, což způsobilo pokles koncentrací sledovaných kontaminantů. Největšího snížení 

dosáhly koncentrace 1,2-cis-DCE a TCE, které po 2 týdnech od aplikace suspenze nanoželeza 

poklesly až na polovinu původních hodnot. Mírného poklesu dosáhl také VC. Koncentrace TCE 

v období od aplikace až do druhého poaplikačního kola monitoringu klesly, zpátky mírně 

narostly a nadále byly přibližně konstantní. Naproti tomu koncentrace 1,2-cis-DCE vlivem 

redukce TCE zpětně vystoupaly, dosáhly původních předaplikačních hodnot a nadále mírně 

rostly. Vlivem redukce TCE narůstaly také koncentrace VC, které téměř 3krát převýšily svou 

předaplikační úroveň. Koncentrace PCE dosáhly oproti ostatním kontaminantům velmi nízkých 

hodnot. 

 

Obrázek 4: Vývoj koncentrace ClU ve vrtu AW5-50 



 

 

Rozložení a vývoj kontaminantů ve vrtu AW5-50 je zobrazen na obrázku 4. Aplikace 

nanoželeza do podzemní vody způsobila trvalé snížení koncentrace ClU. Největší pokles byl 

zaregistrován u TCE, jehož hodnoty se za 2 týdny od aplikace propadly z 104 000 µg/l na 2 780 

µg/l – bylo dosaženo 98 % redukce kontaminace. Značného poklesu dosáhly také koncentrace 

1,2-cis-DCE, které na počátku dosahovaly 62 300 a po 14 dnech se snížily na 18 600 µg/l. 

 

Obrázek 5: Vývoj koncentrace ClU ve vrtu AW5-50 v logaritmickém měřítku 

Z dlouhodobého hlediska množství kontaminantů mírně oscilovalo. Výrazněji se měnily pouze 

koncentrace 1,2-cis-DCE, které setrvávaly v klesající tendenci a v posledním kole monitoringu 

mírně narostly. Podrobnější průběhy jsou patrné na grafu s logaritmickým měřítkem na obrázku 

5. Po posledním monitorovacím kole lze interpretovat trvalý vliv částic nanoželeza na 

kontaminaci v podzemní vodě, jejíž hodnoty nadále zůstaly nízké. 

 

Obrázek 6: Vývoj koncentrace ClU ve vrtu AW5-52 



 

 

Obrázek 6 zobrazuje vývoj ClU ve vrtu AW5-52. Efekt aplikace nanoželeza byl ve vrtu 

dokumentován až během druhého poaplikačního monitorovacího kola, kdy poklesly 

koncentrace TCE z 39 700 na 15 100 µg/l. Tento pokles okamžitě vyvolal nárůst 1,2-cis-DCE 

ze 49 000 až na 75 300 µg/l. Dále byl v důsledku redukce TCE pozorován také mírný nárůst 

VC z 3 650 na 13 500 µg/l. Redukce TCE byla v čase více méně trvalá, podobně jako nárůst 

DCE a VC, což bylo i důvodem nárůstu celkové sumy ClU v čase. Druhým důvodem nárůstu 

byl nátok kontaminace z okolí. 

 

Obrázek 7: Vývoj koncentrací ClU v 5 m p. t. vrtu AW5-55 

 

Obrázek 8: Vývoj koncentrací ClU v 6 m p. t. vrtu AW5-55 



 

 

 

Obrázek 9: Vývoj koncentrací ClU v 7 m p. t. vrtu AW5-55 

Ve vrtu AW5-55 pro zonální odběr podzemní vody byly stanoveny koncentrace kontaminantů 

ve třech hloubkových úrovních – v hloubce 5, 6 a 7 m p. t. (viz obrázky 7, 8, a 9). Ve spodní 

úrovni vrtu (7 m p. t.) byly odběrem získávány vzorky podzemní vody pouze od 17. 11. 2014. 

Obecně lze říci, že nejkontaminovanější podzemní voda se nacházela ve spodním horizontu  

(7 m p. t.). Ve všech úrovních byly zjištěny vysoké koncentrace ClU, především 1,2-cis-DCE 

a TCE. 

Po aplikaci nanoželeza došlo v úrovni 5 m p. t. k významné redukci TCE a současnému nárůstu 

produktu jeho rozkladu – DCE. Po měsíci od aplikace byl redukován i vznikající DCE. Redukce 

celkové sumy ClU po druhém poaplikačním monitoringu dosáhla v tomto horizontu 77 %. 

V horizontu 6 m p. t. došlo po aplikaci nanoželeza k postupné redukci TCE i mírné redukci 

DCE a VC. Celková redukce ClU dosáhla vzhledem k předaplikačním hodnotám 60-70 %. 

Horizont 7 m p. t. nebyl před aplikací monitorován z důvodu velice malé vydatnosti zvodně  

v této hloubce. Z vývoje po aplikaci je ale patrné, že i zde reduktivní dehalogenace probíhala. 

Redukce kontaminace vzhledem k prvnímu poaplikačnímu monitoringu dosáhla cca 60 % 

celkové sumy ClU. 



 

 

 

Obrázek 10: Vertikální stratifikace kontaminace v sumě ClU v podzemní vodě vrtu AW5-55 

Obrázek 10 zobrazuje rozložení hlavních kontaminantů v jednotlivých úrovních zonálního vrtu 

AW5-55 ze dne 17. 11. 2014. V hloubce 5 m p. t. leželo nejmenší množství kontaminace ClU. 

1,2-cis-DCE dosáhlo nejvyšších koncentrací, a to až 5 500 µg/l. Kontaminace TCE vystoupaly 

na hodnotu přibližně 800 µg/l. Koncentrace VC a PCE vykazovaly zanedbatelné hodnoty. 

Nejzastoupenějším kontaminantem v hloubce 6 m p.t. byl 1,2-cis-DCE, jehož koncentrace 

dosáhly 7 800 µg/l. Vyšší hodnoty vykazoval také TCE, jehož koncentrace se přiblížily 4 200 

µg/l. VC a PCE dosáhly nízkých koncentrací. 

Z obrázku 10 je patrné, že nejvíce kontaminovaná byla úroveň podzemní vody v hloubce 7 m 

p. t. Koncentrace 1,2-cis-DCE zde vystoupaly na 26 700 µg/l. Vysoké hodnoty vykazoval také 

TCE, jehož koncentrace dosáhly 17 400 µg/l. S hloubkou rostla i koncentrace VC, která 

překročila hodnotu 2 100 µg/l. Pouze koncentrace PCE se pohybovala v řádu jednotek µg/l. 

Vertikální rozložení kontaminace v podzemní vodě ve vrtu AW5-55 plně korespondovalo  

s výsledky z měření metodou ECO-MIP. Metoda ukázala mírný nárůst hodnot PID v hloubce 

5-6 m a dále prudký nárůst v hloubce 7 m. 



 

 

 

Obrázek 11: Vývoj koncentrace ClU ve vrtu AW5-57 

Obrázek 11 demonstruje průběh koncentrací kontaminantů po zásáknutí suspenze nanoželeza 

ve vrtu AW5-57. Po zásaku došlo k mírnému snížení koncentrací 1,2-cis-DCE a TCE vlivem 

naředění podzemní vody, jednalo se o krátkodobý ředící vliv. Po dalších kolech monitoringu 

byl zjištěn nárůst koncentrací na vyšší hodnoty, než byly před samotnou aplikací. Toto navýšení 

bylo způsobeno vyplavením kontaminace z místa ohniska do okolí vrtu AW5-57. Z dat 

získaných v posledním monitorovacím kole bylo zjištěno, že koncentrace ClU opět mírně 

klesly. 

 

Obrázek 12: Vývoj koncentrace ClU ve vrtu AW5-58 

Vývoj koncentrace ClU ve vrtu AW5-58 (viz obrázek 12) dosáhl podobných výsledků jako ve 

vrtu AW5-57. Tento fakt vyplývá z rozmístění vrtů na zájmovém území – vrty AW5-57  

a AW5-58 jsou od sebe vzdáleny 2-3 m. Se zasáknutím nanoželeza došlo k efektu naředění 



 

 

podzemní vody a koncentrace ClU se dočasně snížily. Jednalo se především o hodnoty 

koncentrace 1,2-cis-DCE a TCE, které během 2 týdnů poklesly na poloviční hodnotu. Následně 

se koncentrace naopak navýšily. Tento nárůst byl pravděpodobně způsoben vyplavením 

kontaminace z místa ohniska do okolí vrtu AW5-58. 


