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ABSTRAKT  

 

Tato práce se zabývá distribucí a mobilitou těžkých kovů v prostředí drobných 

urbanizovaných toků ovlivněných městským odvodněním. Zaústění odlehčovacích komor 

jednotné kanalizace s sebou přináší časté změny hydrologických a fyzikálně chemických 

podmínek v toku, které mohou vést k redistribuci a remobilizaci kovů vázaných v sedimentu.  

Teoretická část práce charakterizuje těžké kovy jako specifické polutanty, popisuje 

procesy a faktory ovlivňující jejich mobilitu a distribuci ve vodním prostředí, vysvětluje 

důležitou roli sedimentů z hlediska jejich akumulace a stručně shrnuje současné legislativní 

předpisy v oblasti nakládání se sedimenty.  

Následující kapitola popisuje systém městského odvodnění Prahy, dále tři pražské 

potoky - Botič, Rokytku a Kunratický potok,  které byly vzhledem k cílům práce zvoleny za 

zkoumané lokality, a přírodní podmínky v jejich povodí.  

V praktické části práce je nejprve na základě rozboru existujících laboratorních            

a analytických metod a přístupů sestavena metodika s ohledem na přesnost, jednoduchost              

a dostupnost laboratorní techniky. Na základě vlastních i převzatých dat je vyhodnocena          

a porovnána kvalita vody ve zkoumaných tocích v letech 2004-2005 a dále jsou identifikováni 

hlavní průmysloví producenti ovlivňující oddělovači jednotné kanalizace kvalitu vody v 

Botiči a Rokytce.  

Prostřednictvím geochemické a speciační analýzy je zkoumána distribuce těžkých 

kovů v sedimentu a následně kvantifikováno ekotoxikologické riziko a potenciální mobilita 

těžkých kovů. Ze zvýšených koncentrací kovů a hodnot rizika v sedimentech dolního toku 

Botiče i Rokytky je patrný vliv městského odvodnění jako zdroje znečištění těžkými kovy. Z 

výsledků sekvenční analýzy vyplývá změna distribuce Cu a Zn v sedimentech Botiče po 

zaústění odlehčovacích komor. 

Koncentrace těžkých kovů v sedimentech Kunratického potoka nevykazují vzhledem 

k absentujícímu vlivu městského odvodnění v podélném profilu narůstající trend. V 

sedimentech v okolí Šeberáku však byly naměřeny poměrně vysoké koncentrace kadmia. 

Využití mnohorozměrných statistických metod umožnilo identifikovat specifické 

lokality kontaminace a vyhodnotit negativní vliv oddělovačů jednotné kanalizace, které jsou 

za dešťových epizod nejen zdrojem těžkých kovů, ale i možnou příčinou změny distribuce 

kovů ve prospěch snadněji dostupných forem.  

 



   

ABSTRACT 

 

This Ph.D. thesis gives a study of distribution and mobility of heavy metals in small 

urban streams affected by urban drainage. Urban streams receive the discharge of overflows 

from the combined sewer system, which often causes changes in hydrological, physical and 

chemical conditions in stream. Such changes can induce redistribution and remobilization of 

heavy metals associated with the  sediment. 

The theoretical part of the thesis characterizes heavy metals as specific pollutants, 

describes processes nad factors  which can influence their mobility and distribution in aquatic 

environment. Furthermore it demonstrates an important role of sediments in heavy metal 

accumulation and briefly summarizes current legislation regulations regarding sediment 

management. 

Next capture describes a system of urban drainage in Prague, three urban streams in 

Prague - Botič, Rokytka a Kunratický stream, which were chosen as experimental catchments 

in respect to objectives of thesis and then natural conditions in their drainage area. 

With regard to accuracy, simplicity and laboratory equipment accessibility the 

methodology is compiled on the basis of current laboratory and analytical methods assay. 

Water quality is assessed and compared based on own and adopted monitoring in 

2004-2005.  Major industrial wastewater producers which affect water quality in Botič and 

Rokytka by  the discharge of overflows from the combined sewer system are identificated. 

Distribution of heavy metals in sediment is investigated by sequential extraction 

procedure and geochemical analysis. Consequently, ecotoxicological risk and heavy metal 

potential mobility is assessed. 

The heavy metal concentrations and ecotoxicological risk in sediment at downstream 

profiles of Botič and Rokytka show significant increase caused by urban drainage. Changes in 

distribution of Cu and Zn to easily available fractions below overflows from the combined 

sewer system were observed in Botič. The heavy metal concentrations in sediment of 

Kunratický stream have no significant trend in longitudinal profile, however high 

concentrations of cadmium were measured in sediments nearby Šeberák pond. 

The multivariate analysis shows itself to be very useful tool for classification of 

pollution levels and identification of urban drainage impact. In case of rain the combined 

sewer system significantly deteriorates water and sediment quality and it may cause the 

change in distribution of heavy metals to easily available fractions. 
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1. ÚVOD 
 

Těžké kovy patří k nejdéle známým prvkům s toxickým působením, vysoce rizikovým 

nejen pro člověka, ale i pro celé ekosystémy. Historie využívání těžkých kovů a jejich 

sloučenin sahá až ke kořenům lidské civilizace. Existují záznamy o použití olova z doby 

okolo 2000 let př.n.l., hojně byl tento kov používán i v době antiky. Ve starém Egyptě byl 

arsen používán jako aditivum do barev. Některé sloučeniny olova a mědi označuje jako jedy 

už Ebersův papyrus (Egypt cca 1600 let př.n.l.), jeden z nejstarších existujících souborů 

lékařských záznamů. Řada těžkých kovů byla naopak objevena později. Jako příklad lze uvést 

kadmium, které bylo poprvé získáno roku 1817 ze zinkové rudy, ve které se vyskytuje jako 

doprovodný prvek. Hojné využívání těžkých kovů způsobuje narušení jejich přirozených 

biogeochemických cyklů a následnou kontaminaci různých složek životního prostředí. 

K hlavním aspektům kontaminace vodního prostředí těžkými kovy patří otázky 

nakolik je znečištění pohyblivé, zda dochází  přednostně k akumulaci v nějaké složce vodního 

ekosystému a za jakých podmínek může docházet k remobilizaci akumulovaných kovů. 

Sladkovodní sedimenty jsou díky svým specifickým vlastnostem a složením místem zvýšené 

akumulace těžkých kovů a "pamětí" toku. Obsah toxických prvků v sedimentech odráží 

celkovou kontaminaci dané lokality lépe, než okamžitá koncentrace těchto prvků ve vodě. 

Množství kovů a forma jejich výskytu potom závisí na imobilizačních a remobilizačních  

procesech, které jsou ovlivněny především energií proudu vody, redoxními podmínkami, pH  

a iontovým složením vody.  

Drobné vodní toky v urbanizovaných oblastech jsou dynamické systémy ovlivněné 

náhlými změnami fyzikálních, chemických a hydraulických podmínek. Časté překračování 

přirozených průtoků společně se znečištěním v důsledku městského odvodnění, průmyslu        

a silniční dopravy vede ke kolísání hydrologických a fyzikálně chemických parametrů vody 

(pH, vodivost, redoxní potenciál, koncentrace iontů a stopových polutantů) ovlivňujících 

mimo jiné i distribuci těžkých kovů. Významnější změny pH či redoxního potenciálu mohou 

vést např. k rozpuštění karbonátů a Fe/Mn oxyhydroxidů a uvolnění sorbovaných či 

koprecipitovaných kovů. Zdroje znečištění s sebou přinášejí jak samotné znečištění těžkými 

kovy, tak i zatížení jinými chemickými látkami, které mohou ovlivňovat mobilitu kovů          

a následně dostupnost organismům, toxické působení a akumulaci ve vyšších trofických 

úrovních.  Pravděpodobnost výskytu podmínek vedoucích k remobilizaci kovů ze sedimentu 

či posunu vazeb kovů k labilnějším formám je u drobných městských toků vysoká.  



   

Tyto důvody vedou k otázkám, jak moc jsou sedimenty vybraných urbanizovaných 

toků zatíženy těžkými kovy, do jaké míry ovlivňuje zaústění městského odvodnění jejich 

distribuci a mobilitu a za jakých podmínek lze očekávat remobilizaci kovů ze sedimentu              

a ohrožení vodního ekosystému. Nezbytnými kroky pro zodpovězení těchto otázek je 

geochemická analýza sedimentu společně se speciační analýzou distribuce těžkých kovů 

v sedimentu, na jejichž základě lze vyhodnotit ekotoxikologické riziko a potenciální mobilitu 

těžkých kovů.  

Problematikou výskytu a působení těžkých kovů se zabývá i Směrnice Evropského 

parlamentu  a Rady č. 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky, která klade důraz na minimaliazaci vnosu živin a nebezpečných látek do vodního 

prostředí. Jedním z požadavků směrnice je vyhodnocení enviromentálních důsledků 

antropogenní činnosti na stav povrchových vod, které vyžaduje vytvoření odpovídající 

metodiky. Směrnice ustavuje mimo jiné také nutnost  řešení problematiky spojené s výskytem 

a působením těžkých kovů v drobných vodních tocích urbanizované oblasti. Vyžaduje nejen 

monitoring kvality vody a sedimentů,  ale ustavuje i nutnost specifikace a řešení potenciálních 

problémů vyplývajících ze zaústění městského odvodnění do těchto toků. Technické řešení 

městského odvodnění musí dle směrnice splňovat podmínku minimalizace ekologických 

dopadů vypouštěného znečištění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2. CÍLE PRÁCE 

  

Na základě rozboru problematiky těžkých kovů v prostředí drobných urbanizovaných 

toků a rozboru existujících analytických přístupů a metod hodnocení jsou definovány 

následující cíle experimentální části práce:  

 

 Na základě monitoringu fyzikálně chemických ukazatelů zhodnotit vliv urbanizace a 

městského odvodnění na kvalitu vody vybraných drobných městských toků - Botiče, 

Rokytky a Kunratického potoka 

 

 Vyhodnotit a porovnat kontaminaci sedimentů zkoumaných pražských potoků šesti 

těžkými kovy (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), a to z hlediska jejich obsahu a distribuce mezi 

geochemickými frakcemi 

 

 Zhodnotit vliv geochemické a mineralogické charakteristiky sedimentu na distribuci 

zkoumaných kovů v sedimentech potoků 

 

 Pomocí vhodných metod vyhodnotit ekotoxikologické riziko a mobilitu těžkých kovů 

v sedimentech potoků 

 

 Aplikací mnohorozměrých statistických metod kvantifikovat v podélném profilu 

městských potoků vliv zaústění odlehčovacích komor jednotné kanalizace jako 

potenciálního zdroje těžkých kovů, identifikovat specifické lokality kontaminace a 

jejich pravděpodobné zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

 

 

3.1. Charakteristika těžkých kovů a jejich výskyt ve vodách 

 

Těžké kovy představují skupinu asi 40 prvků s hustotou větší než 5000 kg/m3 

(atomová hmotnost 63,6-200,6). S ohledem na analogické toxické působení zařazujeme mezi 

tuto skupinu látek i některé amfoterní prvky, jako jsou selen a arzen. Většina těžkých kovů je 

v nízkých koncentracích nezbytná pro životní pochody organismů (stopové prvky). Ve 

vyšších koncentracích se projeví jejich toxicita, dochází k denaturaci enzymů, bílkovin a k 

ovlivnění propustnosti buněčných membrán. Těžké kovy se jako prvky vyskytují zřídka, 

častěji se vyskytují v různých sloučeninách, které se mohou měnit na organokovové 

sloučeniny, obvykle mnohem toxičtější. Toxicita závisí také na formě výskytu (např. CrVI+         

a AsIII+ jsou toxičtější než CrIII+ a AsV+). Pokud se vyskytuje více těžkých kovů, mohou se 

jejich účinky zesilovat (synergismus) nebo zeslabovat (antagonismus). Většina těžkých kovů 

má schopnost postupně se akumulovat do sedimentů a do živých organismů. Nejvyšší 

akumulační koeficienty mají kadmium, rtuť a olovo. Těžké kovy se akumulují také v půdě          

a působí její sterilitu (Ni) nebo přecházejí do rostlinných produktů (Cd). Huminové látky v 

povrchových vodách mohou vázat těžké kovy do poměrně stálých komponentů. Sledování 

výskytu osmi z nich považujeme za nejdůležitější. Jedná se o kadmium, rtuť, olovo, arzen, 

chrom, měď, nikl a zinek.  

 

Arzen  

Arzen je  polokov, který se díky svým specifickým vlastnostem často zahrnuje do 

skupiny těžkých kovů.  Ve formě sulfidů (arsenopyrit) doprovází arzen v malých množstvích 

téměř všechny sulfidické rudy. Hlavními průmyslovými zdroji znečištění prostředí arzenem 

jsou mimo procesů  získávání kovů z rud jež arzen provází také odpaní vody koželužen,  

výroby barviv a velkoprádelen. Dále je to aplikace arsenových pesticidů v zemědělství, 

fosforečná hnojiva doprovázená arzenem, exhaláty při spalování fosilních  paliv a výluhy 

elektrárenských popílků (Bencko a kol., 1995). 

Arsen se v životním prostředí může vyskytovat v oxidačnich stupních -III, 0, III a V.  

Ve vodě se mohou vyskytovat rozpuštěné formy arzenu jako As5+ a As3+, bývá také často 

organicky vázán. Existence arsenu v oxidačních stavech 0 a -III je ve vodách 



   

nepravděpodobná. Arzen vytváří ve vodách anionty, za mírných redukčních podmínek se 

vyskytuje v trojmocné formě jako arsenitan.  Obvykle ve vodách však převažuje As5+ jako 

H2AsO4- a HAsO4
2-. V pětimocné formě může arsen snadno precipitovat jako arseničnan 

železitý, chromitý nebo barnatý. Ve větších hloubkách jezer nebo moří může za anaerobních 

podmínek vznikat málo rozpustný sulfid arsenitý (Pitter, 1990). 

Jako produkty metabolické činnosti vodních organismů vznikají z anorganických 

sloučenin arsenu methylované formy -  methylarsiny. Obecně lze říci, že rozpustné 

anorganické sloučeniny arzenu jsou toxičtější než organické a trojmocná forma arzenu je 

nebezpečnější než pětimocná. Toxicita sloučenin arsenu klesá v řadě arsenitany > arseničnany 

> methyarsiny     (Kafka a Punčochářová, 2002). 

 Sloučeniny arzenu mají vysokou kumulativní schopnost v organismech a působí 

karcinogenně. Ukládají se v játrech a ledvinách, charakteristická je jejich akumulace ve 

vlasech, nehtech a kůži. Přestupují přes ochranou bariéru placenty a mohou tak způsobovat 

teratogenní poškození plodu. Podobně jako kationty ostatních těžkých kovů reaguje i 

trojmocný kation arzenu s thiolovými skupinami enzymů. To je příčinou rušivých zásahů do 

metabolismu tuků a cukrů a následné blokace tvorby metabolické energie (Kimberlie a kol., 

1998). 

 

Chrom 

Chrom v přírodě není příliš rozšířen, vyskytuje se jako složka minerálů chromitu              

a krokoitu. Vzhledem ke svým vlastnostem má chrom široké průmyslové využití. A to 

zejména v kožedělném průmyslu a při povrchové úpravě kovů. Chromové pigmenty jsou také 

využívány v barvířství, tiskařaství, fotografickém průmyslu a pro impregrnaci dřeva (Bencko 

a kol., 1995). 

Ve vodách se může chróm vyskytovat ve dvou oxidačních stupních – jako trojmocný 

nebo šestimocný. Formy Cr3+ a hydrokomplexy mají malou rozpustnost, ta je určena 

rozpustností hydratovaného oxidu, který se významně se sorbuje na hydratovaných oxidech 

železa, hliníku a manganu, nerozpuštěných látkách a sediemntech. Šestimocný chrom je 

klasifikován jako jeden z nejvýznamnějších kontaminantů životního prostředí. Na rozdíl od 

chromitého kationtu, je šestimocný kation Cr 6+ v životním prostředí velmi mobilní a to 

zvláště v přírodních vodách. Šestimocný chrom se ve vodě vyskytuje v podobě dobře 

rozpustných chromanů, sorbuje se málo, a to jen v kyselém prostředí. Redukce z Cr 6+ na Cr 

3+ v přírodních vodách probíhá samovolně za přítomnosti redukovaných iontů a organických 

látek s redukčními účinky (Pitter, 1990). 



   

V živých organismech je chrom ve stopovém množství významných esenciálním 

prvkem a to zejména ve formě chromitého kationtu Cr 3+, na rozdíl od chromu šestimocného, 

který je klasifikován jako silně toxická látka. Sloučeniny šestimocného chromu jsou 

významné karcinogeny, některé mají i mutagenní účinky, poškozují játra a ledviny, mohou 

být příčinou alergických reakcí, projevujících se vesměs jako závažné dermatitidy (Kafka         

a Punčochářová, 2002). 

 

Kadmium                                                                                                                                                 

Je to měkký kov stříbřitého lesku  lesku využívaný některými moderními 

technologiemi zejména pro svou odolnost vůči korozi. Na rozdíl od zinku, který často 

doprovází v různých zinkových rudách však nepatří mezi esenciální prvky a na biotiku působí 

velmi toxicky.  Vzhledem k podobnému atomovému poloměru může kadmium zinek 

nahrazovat v biochemických strukturách organismu, a tím může měnit jejich funkčnost 

(Kafka a Punčochářová, 2002). 

Antropogenním zdrojem jsou průmyslové odpadní vody z povrchové úpravy kovů 

(výroba plechů – automobilový průmysl), keramického, polygrafického a fotografického 

prům. Může se vyluhovat z potrubí, z některých druhů plastů (je součástí stabilizátoru plastů), 

sulfid kademnatý je součástí barevných pigmentů, kadmium je také složkou elektrod 

v alkalických akumulátorech. Exhaláty vznikající spalováním fosilních paliv, nafty, topných 

olejů a odpadků obsahujících plasty jsou zdrojem znečištění ovzduší kadmiem (Bencko a kol., 

1995). 

Ve vodách se vyskytuje rozpuštěné kadmium jako jednoduchý hydratovaný iont Cd2+, 

v kyselém i neutrálním prostředí se vyskytují ve vodách hydratované kademnaté ionty. Ty 

však tvoří dosti snadno anorganické komplexy - chlorokomplexy (CdCl+, nedisociovaný 

CdCl2, CdCl), které začínají mezi rozpustnými formami kadmia převažovat již při 

koncentracích chloridových iontů 0,01-0,03 mol/l. Formy CdOH+, Cd(OH)2 a CdCO3 se 

vyskytují pouze v alkalickém prostředí. Rozpustnost Cd ve vodách záleží na pH a koncentraci 

veškerého CO2 (Pitter, 1990). 

Kadmium je velmi nebezpečný jed, kumuluje se v biomase. Soli kadmia mohou být 

vymyty z půd do vodního prostředí, kde se kadmium jeví jako vysoce toxický prvek vůči 

vodní biotice. Ve zvýšené míře akumulují kadmium ve svých organismech měkkýši a korýši, 

menší míře hromadí tento kov ryby (2). Kadmium také zesiluje toxické účinky zinku a mědi. 

U člověka způsobuje anémii, pigmentaci zubů a dekalcifikaci kostí - bolestivé zkracování 



   

kostí (syndrom itai-itai, Japonsko 1969). Předpokládají se také jeho karcinogenní účinky. 

V organismu nepodléhá biotransformacím, ale dlouhodobě setrvává v těle (Pitter, 1990). 

 

Měď 

V přírodě se měď vyskytuje nejčastěji ve formě sulfidů (chalkopyrit, chalkosín), také 

v podobě minerálů (kuprit, malachit, azurit, chalkosin, bornit) i jako čistý kov. Do vod se 

potom dostává postupným oxidickým rozkladem rud. Antropogenním zdrojem znečištění 

životního prostředí jsou především odpadní vody z povrchové úpravy kovů, rozpouštění 

měděného potrubí a algicidní preparáty proti rozvoji sinic a řas postupně se hromadící 

v sedimentech (Svobodová a kol., 1996). 

Ve vodách se vyskytuje rozpuštěná forma mědi jednoduchý hydratovaný iont Cu2+, 

uhličitanové komplexy a hydrokomplexy. Polyfosforečnany mohou vázat měď do stabilnícgh 

chelátových struktur. Společně s humínovými látkami a aminokyselinami vytváří měď 

organické komplexy. Rozpustnost měďi v přírodních vodách dána rozpustností malachitu           

a Cu(OH)2 v závislosti na pH a koncentraci CO2. V přírodních vodách se značná část mědi 

nachází v nerozpuštěné formě. Rozpuštěné jsou komplexní sloučeniny s huminovými látkami 

a aminokyselinami. Při pH nad 8 (např. v důsledku fotosyntetické asimilace zelených 

organismů) klesá prudce rozpustnost mědi (Pitter, 1990). 

Měď není příliš toxická pro vyšší živočichy, může však působit toxicky na některé 

druhy ryb. Toxickým působením na řasy a nižší rostliny měď negativně ovlivňuje samočištění 

v toku, a biologické čištění na ČOV (Pitter, 1990). Značnou toxicitu má tento kov pro nižší 

organismy typu plísní, bakterií a nižších hub. Z tohoto důvodu se využívají sloučeniny mědi 

jako fungicidní prostředky v zemědělství (Kafka a Punčochářová, 2002). 

Podobně jako chrom patří měď k esenciálním prvkům pro živé organismy, je součástí 

některých metaloenzymů a její přítomnost je nutná pro funkci jiných, zejména oxidativních 

enzymů. Vyšší koncentrace mědi v organismu mohou vést naopak k vážnějším zdravotním 

potížím. Měď patří k akumulačním xenobiotikům a hromadí se především v játrech a kostní 

dřeni. Rozpustné soli mědi mohou kromě anemie způsobit i poškození jater a ledvin (Kafka          

a Punčochářová, 2002). 

 

 



   

Nikl 

V přírodě nalezneme nikl převážně ve formě sulfidů a křemičitanů.  Jeho 

antropogenním zdrojem mohou být  metalurgické provozy ale i spalovany komunálního 

odpadu (Bencko a kol., 1995). 

Kontaminace vodního prostředí niklem nebývá příliš výrazná, přičemž vodní řasy          

a bezobratlí živočichové kumulují tento kov více než ryby. V akvatických trofických řetězcích 

může docházet ke kumulaci niklu (Kafka a Punčochářová, 2002). Rozpustnost niklu ve 

vodách je dána rozpustností uhličitanu, hydroxid-uhličitanu a hydroxidu nikelnatého. Nikl 

hraje důležitou roli při anaerobních procesech čištění vody (Pitter, 1990). 

Nikl vykazuje výrazné toxické účinky na lidský organismus v některých sloučeninách, 

jako je chlorid, dusičnan, fosforečnan nebo síran.  Zejména prach vznikající při zpracovávání 

různých niklových nebo poniklovaných součástí může být příčinou vzniku rakoviny plic nebo 

rakoviny nosní a krční sliznice. Kontakt pokožky se sloučeninami niklu může vést 

k závažným dermatitidám, které mohou přecházet až do formy chronických ekzémů. 

Chronické otravy mají za následek poškození srdečního svalu, ledvin a centrálního nervového 

systému (Kafka a Punčochářová, 2002). 

 

Olovo 

Olovo patří v přírodě mezi nejrozšířenější z těžkých kovů. Jeho nejvýznamnějšími 

minerály jsou galenit, anglesit a cerrusit. Podobně jako rtuť patří olovo k nejdéle známým             

a hojně využívaným těžkým kovům, což vedlo mimo jiné záhy i ke zjištění jeho toxických 

účinků (Kafka a Punčochářová, 2002). 

Průmyslovými zdroji olova jsou především výroby baterií, kabelů, barviv, slitin, 

broků, a dříve i koroze olověných potrubí. V současnosti, kdy se již řadu let nepoužívají 

alkylsloučeniny olova jako antidetonační přísady do benzínu a nedochází tak k významné 

kontaminaci atmosféry olovem, může být značné množství tohoto kovu stále deponováno 

v prostředí (Nábělková, 2005).  

Z rozpuštěných forem olova se vodě nejvíce vyskytuje PbCO3, jehož formy dominují 

v širokém rozmezí pH. Pouze ve velmi kyselém prostředí s nízkou koncentrací chloridů lze 

počítat s větším podílem iontů Pb2+. Ve sladkých vodách obvykle převažují karbonátové 

formy. V alkalické oblasti je častý vznik hydrokomplexů a uhličitanových komplexů. Za 

přítomnosti organických komplexotvorných látek (např. aminokyselin, fulvokyselin, 

huminových látek, kyseliny citrónové, glykolové, nitrilotrioctové a pod.) mohou převažovat 

stabilní  komplexy olova s těmito látkami. V organicky znečištěných vodyách potom dochází 



   

ke vzniku organokomplexů. V redukčních podmínkách může ve vodách vznikat málo 

rozpustný sulfid olovnatý, resp. sulfidy ostatních kovů. Olovo má také velmi vysokou 

schopnost adsorpce na dnových sedimentech (Pitter, 1990). 

Do trofických řetězců se olovo dostává především z půdy absorpcí autotrofními 

organismy. Vzhledem k vysoké akumulační schopnosti olova, dochází k u heterotrofních 

organismů se zvyšující se trofickou úrovní k výrazné kumulaci olova a to především v játrech, 

kostech a ledvinách (Kafka a Punčochářová, 2002). 

Do současné doby nebyl zjištěn žádný esenciální význam olova. V lidském organismu 

se chová jako antaqgonista vápníku. Přibližně 90% olova přijatého organismem se kumuluje 

v kostech, kde negativně ovlivňuje krvetvorbu (ruší syntézu hemoglobinu). V období, kdy má 

tělo nedostatek vápníku (např. v období těhotenství), se může akumulované olovo z kostí 

mobilizovat , vstupovat do krevního řečiště a negativně působit na další orgány.  Dochází tak 

k poškození jater, ledvin a reprodukčního systému. Olovanté ionty jsou podobně jako některé 

další ionty těžkých kovů karcinogenní (Kimberlie a kol., 1998). 

 

Rtuť 

Rtuť se v přírodě vyskytuje ve formě rudy rumělky (HgS). Hlavními antropogenními 

zdroji rtuti v životním prostředí jsou průmyslové odpadní vody z elektrolýzy NaCl 

amalgámovým způsobem a organických syntéz, dále potom odpadní vody ze zemědělství 

obsahující rtuťnaté pesticidy a mořidla. Ve strojírenství se rtuť využívá ke konzervaci řezných 

kapalin. Ke kontaminaci  atmosferických vod rtutí dochází při spalování fosilních paliv           

a zpracování rud (Bencko a kol., 1995). 

Rtuť patří k nejdéle známým toxickým kovům. Z hlediska toxikologického je velmi 

důležité v jaké formě se rtuť vyskytuje. Charakteristickým toxickým působením se od sebe 

odlišují kovová rtuť, páry rtuti, anorganické a organické sloučeniny rtuti. Toxicita je navíc 

přímo ovlivněna délkou expozice. Rtuť negativně ovlivňuje funkčnost enzymů, poškozuje 

krevní buňky a vazbou na buněčné membrány inhibuje aktivní transport živin. Naproti tomu 

zvýšení propustnosti membrány pro draslík způsobuje poruchy přenosů nervových impulzů 

do mozku (Kimberlie a kol., 1998). 

Ve vodním prostředí se rozpuštěné formy mědi mohou vyskytovat v podobě Hg0, 

Hg2+, Hg2
2+, hydroxokomplexů, chlorokomplexů i organických komplexů. Pokud jde o formy 

dvojmocné anorganické rtuti vevodách, převažují ve slabě kyselém prostředí chlorokomplexy 

a to již při nízkých analytických koncentracích chloridových iontů. Ionty Hg2+ již při pH 

v rozmezí 2-6 hydrolyzují na HgOH+ a Hg(OH)2. V alkalickém prostředí je dominantní 



   

formou Hg(OH)2, v neutrálních vodách se střední salinitou pak HgOHCl. HgS a sloučeniny 

jednomocné rtuti mohou vznikat za redukčních podmínek, jsou málo rozpustné ve vodě, takže 

je lze očekávat spíše ve vodních sedimentech (Pitter, 1990). 

Hlavními organickými formami rtuti ve vodách jsou methylderiváty. Tyto sloučeniny 

vznikají methylací působením methanogenních bakterií a to převážně v anaerobním prostředí 

sedimentů sladkých i slaných vod. Organortuťnaté slouč se mohou pode podmínek 

transformovatna anorganické a naopak. Methylrtuť patří mezi nejtoxičtější sloučeniny rtuti. 

Protože je rozpustná ve vodě i v tucích zůstává ve vodním prostředí, odkud  přechází snadno 

do těl vodních organismů. V jednotlivých článcích potravního řetězce dochází k hromadění 

rtuti, která se v koncentrované podobě v rybím mase dostává až k člověku (Kafka                         

a Punčochářová, 2002). Typickým příkladem byly v 50.letech 20.století hromadné otravy z 

rybího masa v Japonsku.  Do zálivu Minamata Bay byly vypouštěny průmyslové odpadní 

vody obsahující rtuť, ta se hromadila v sedimentech, postupně  byla mikroorganismy 

methylována a resorbována rostlinným a živočišným planktonem. Ten konzumovaly ryby          

a korýši, které lovili a požívali lidé. Důsledkem chronické otravy methylrtutí byla vážná 

poškození centrální nervové soustavy vedoucí k úmrtí několika desítek lidí a stovkám 

zmrzačených lidí. Toxicita methylrtuti vyplývá především z její schopnosti přestupovat dvě 

z ochranných bariér v lidském organismu – plodovou placentu a hematoencefalickou bariéru 

mezi krví a mozkem. Z tohoto důvodu patří methylrtuť mezi embryotoxické a mutagenní 

látky (Kimberlie a kol., 1998). 

Od určité koncentrace rtuť toxická i pro vodní organismy, přičemž sladkovodní 

organismy jsou vůči mědi odolné méně než organismy mořské. Příčinou je určité množství 

selenu v mořské vodě, který je antagonistou rtuti. Ze sladkovodních bezobratlích jsou vůči 

rtuti nejcitlivější dafnie (Kafka a Punčochářová, 2002). 

 

Zinek 

Nejrozšířenějšími minerály zinku v přírodě jsou sfalerit, zinkit, smithsonit, willemit          

a hemimorfit. Je to relativně měkký kov namodralé barvy tvořící s ostatními kovy průmyslově 

důležité slitiny. Hojně využívané jsou např. slitiny s mědí a cínem (bronzy) (Kafka                  

a Punčochářová, 2002). 

Průmyslovými zdroji znečištění zinkem jsou především výroba nekorozivních slitin          

a galvanické pokovování železných plechů a drátů. Oxid zinečnatý je v gumárenství používán 

jako zinková běloba (Bencko a kol., 1995). 



   

V povrchových vodách jsou zdrojem znečištění zejména odpadní vody z povrchové 

úpravy kovů a výroby viskózy. Do podzemních vod se zinek dostává přirozeně oxidačním 

rozkladem sulfidických rud (Pitter, 1990). 

Ve vhodách se zinek v rozpuštěné formě vysyktuje jako Zn2+, dále tvoří 

hydokomplexy a uhličitanové komplexy. Rozpustnost je limitována rozpustností ZnCO3, 

hydroxid-uhličitanu a Zn(OH)2 v závislosti na pH a koncentraci veškerého CO2 (Pitter, 1990). 

Zinek je jako těžký kov pro člověka málo závadný, ve větších koncentracích může 

způsobovat gastrointestinální potíže, a svíravou chuť pitné vody. Pro vodní organismy je 

zinek toxičtější než pro člověka, a to jak pro ryby, tak pro zooplankton. Rovněž fytocenóza 

může být ve svém vývoji negativně ovlivněna vysokými koncentracemi zinečnatých iontů 

v půdním prostředí (Svobodová a kol., 1996). 

Zinek patří k esenciálním prvkům, určité koncentrace zinku jsou nezbytné pro 

člověka, zvířata i rostliny. V organismech jsou součástí více než dvaceti metaloenzymů          

a dalších sto enzymů potřebuje zinek ke své funkci. Hraje také důležitou roli v metabolismu 

bílkovin a nukleových kyselin (Kafka a Punčochářová, 2002). 

Velké expozice zinku mohou naopak vyvolat vážné zdravotní problémy. Rizikový je 

inhalační a orální vstup tohoto kovu do organismu. Po inhalaci par oxidu zinečnatého 

(většinou v důsledku pracovní expozice – slévači) se s několikahodinovou latencí projeví tzv. 

horečka z kovů, jejíž příčinou je alergická reakce na bílkoviny denaturované působením dýmů 

oxidu zinečnatého. Tento typ intoxikace je znám u dalších těžkých kovů, např. mědi, kadmia, 

rtuti, olova a niklu (Kimberlie a kol., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3.2. Mobilita těžkých kovů – procesy a ovlivňující faktory 

 

3.2.1. Formy výskytu těžkých kovů ve vodním prostředí a typy jejich vazeb 

 

Ve vzorcích přírodních vod jsou toxické prvky přítomny v různých formách jednak v 

kapalné fázi, jednak vázané v suspendovaných tuhých částicích. Mezi oběma fázemi se 

ustavuje rovnováha závislá na chemických vlastnostech vzorku (zejména na pH, koncentraci 

nízkých analytických koncentracích chloridových iontů, aniontů, rozpustných plynů a dalších 

látek).  

Tyto procesy často vedou u kontaminovaných vod k přechodu těžkých kovů do tuhých 

částic postupnou precipitací (např. ve formě sulfidů) a adsorpcí, takže o úhrnném zatížení 

dané části hydrosféry vypovídá spíše koncentrace prvků v sedimentech. Nicméně i přechodně 

zvýšený obsah toxických  stopových prvků v důsledku jednorázového znečištění může vést k 

poškození či úhynu vodních organismů. Toxický účinek je však závislý na zastoupení 

jednotlivých forem prvku (Koplík a kol., 1997). 

Kovy se v přírodních vodách mohou vyskytovat jako jednoduché kationty či anionty, 

ale převážně jsou to komplexní sloučeniny anorganické i organické nebo komplexní neutrální 

molekuly. Ty potom dále vytvářejí organické komplexy s huminovými látkami                         

a aminokyselinami a anorganické komplexy – iontové asociáty. Zastoupení jednotlivých 

forem stopových prvků ve vodách je ovlivňováno následujícími činiteli (Mrňa, 1991):  

- rozpustností sloučenin těchto prvků ve vodě  

- oxidačním stupněm prvku  

- přítomností komplexotvorných látek, tvorbou komplexů a iontových párů  

- adsorpčními a desorpčními jevy 

- redoxním potenciálem a hodnotou pH prostředí 

 

Kovy vázané na suspendované částice jsou  sorbovány na jílové minerály, karbonáty, 

hlinitokřemičitany a organické částice, které jsou obvykle potaženy vrstvou oxyhydroxidů 

železa a manganu nebo organickými povlaky. Společně s těmito částicemi jsou kovy 

transportovány ve vodním toku a v závislosti na hydrologických parametech ukládány do 

sedimentu nebo při zvýšení průtoku opět resuspendovány do okolní vody (Nábělková, 2005). 

V prostředí dnových sedimentů toků se kovy váží různými způsoby na složky 

sedimentů. Na typu vazby kovu a formě jeho výskytu (speciace kovu) potom závisí jeho 



   

případná toxicita pro vodní organismy a mobilita v prostředí. Nejdůležitějšími způsoby vazby 

kovů – sorpce na sediment jsou adsorpce, absorpce, precipitace a koprecipitace. Kovy vázané 

v sedimentu jsou pak zastoupeny nejčastěji těmito typy asociací: 

1) kovy adsorpčně vázané na povrchu jílových minerálů, oxyhydroxidů železa                

a manganu a organické hmotě 

2) kovy vázané koprecipitací na oxyhydroxidech železa a manganu a kovy 

koprecitované s karbonáty 

3) kovy vázané v komplexech s organickými sloučeninami 

4) kovy inkorporované v krystalických mřížkách minerálů 

 

3.2.2. Adsorpce kovů 

 

 Vzhledem k adsorpci je značná část kovů v přírodních vodách vázána na nerozpuštěné 

látky, zejména na látky koloidní a na sedimenty. S formami výskytu úzce souvisí hodnota pH, 

která určuje nejenom náboj povrchu adsorbentu, ale i formu výskytu adsorbované látky. U 

kovů se jedná obecně o iontovou adsorpci (kationtovou nebo aniontovou) a adsorpci 

molekulových hydrokomplexů. Hydrokomplexy kovů se sorbují lépe než jednoduché ionty. 

Adsorpce kovů je ovlivněna přítomností kompetitivních adsorbátů a komplexotvornými 

ligandy (anorganické nebo huminové kyseliny). Většina těchto ligandů ovlivňuje pH 

optimální pro adsorbci (Pitter, 1990). 

 V prostředí sladkovodních sedimentů jsou významnými adsorbenty látky s velkým 

specfickým povrchem. Jsou to především jílové minerály, hydratované oxidy železa                     

a manganu a organická hmota. Průběh sorpčních procesů je úzce ovlivňován hodnotami pH. 

S poklesem hodnot pH jsou kationty kovů desorbovány a uvolňovány do vodné fáze 

sedimentu (Fajtl a kol., 2001). 

Hlinitokřemičitany v podobě jílových minerálů  mají v prostředí přirozených vod 

velký význam pro adsorpci kovů, neboť se chovají převážně jako měniče kationtů. 

Křemičitanové horniny zvětrávájí dle schematu:  

živce → illit → montmorillonit → kaolinit → hydrargillit  

a dávají tak vzniknout různým jílovým minerálům. Ty mají velký specifický povrch                       

a koloidní chakter. Nositelem jejich výměnných vlastností jsou povrchové hydroxilové 

skupiny. Kromě výměnné funkce slouží jílové minerály také jako mechanický substrát pro 

vysrážení sekundárních minerálů, nebo mohou být pokryty organickými povlaky, na kterých 

se potom sorpce kovů odehrává (Koplík a kol., 1997).      



   

Oxyhydroxidy železa a manganu vyskytující se jak ve formě amorfní tak krystalické 

jsou významnými sorbenty kovů, které tvoří povalky na ostatních částicích a minerálech. 

Schopnost adsorpce je silně ovlivněna redoxními podmínkami. Adsorpce na hydratovaných 

oxidech FeIII+ a MnIV+ je podstatně větší než na hydratovaných oxidech FeII+ a MnII+. Proto se 

v redukčních podmínkách desorbují kovy zadržené původně na hydratovaných oxidech kovů 

ve vyšších oxidačních stupních (Pitter, 1990). 

Organické povlaky částic sedimentu váží kovy buď slabší povrchovou adsorpcí nebo 

komplexní vazbou. Vysoká adsorpce stopových prvků humínovými látkami je způsobena 

přítomností hydrofilních a hydrofobních skupin na fázovém rozhraní. Kapacita těchto látek 

pro sorpci kationtů kovů je v zásadě limitována počtem negativně nabitých funčních skupin, 

tedy disociovaných karboxylových skupin a hydroxyskupin (Fajtl a kol., 2001). Přítomností 

velkého počtu různých vazebných míst při interakci těchto látek s kovem ve vodném prostředí 

jsou nejprve obsazena místa, na nichž bude kov nejpevněji vázán. Organické látky mají 

vysoký stupeň selektivity pro divalentní ionty, pro které vazebná síla stoupá v řadě Ni < Zn < 

Pb < Cu < Hg  (Pitter, 1990). 

 Závislost mezi koncentrací kationtů v roztoku a adsorbovanými ionty popisují 

adsorpční izotermy. Freundlichova izoterma, která nemá adsorpční maximium, popisuje 

mechanismus fyzikální sorpce jako je například sorpce na jílové minerály. Langmuirova 

izoterma s adsorpčním maximem je křivkou popisující chemisorpci, která probíhá například 

na huminových kyselinách a hydratovaných oxidech Fe a Mn (Mrňa, 1991). 

  

3.2.3. Precipitace a koprecipitace 

 

 Karbonáty jako důležitá složka vodních sedimentů se téměř nikdy nevyskytují jako 

čisté minerály. Těžké kovy se do nich váží mechanismem koprecipitace (spolusrážení) již 

během jejich vzniku. V sedimentu tvoří karbonáty povlaky ostatních částic. Tvorba přímých 

sloučenin kovů s karbonáty je možná, avšak závisí na druhu kationtu kovu a okolních 

podmínkách. Srážení karbonátů je velmi ovlivněno pH, parciálním tlakem CO2 a iontovou 

silou vody. Při změně těchto paramentů může docházet k rozpouštění karbonátů a uvolnění 

vázaných kovů do vodního prostředí.   

 Srážení vlastních minerálů těžkých kovů záleží na koncentraci kovu, na jejich 

produktu rozpustnosti a především na redoxním potenciálu a pH vody. Eh-pH diagramy 

znázorňují vznik a stabilitu sloučenin jednotlivých kovů za daných Eh, pH podmínek (Mrňa, 

1991). 



   

3.2.4. Tvorba komplexních sloučenin 

 

 Komplexačními reakcemi mezi různými ligandy v roztoku a částicemi je řízena 

koncentrace volných iontů ve vodě, což je důležitý parametr z hlediska biologického účinku. 

Přítomnost komplexotvorných látek výrazně zvyšuje ochotu kovů přecházet z nerozpuštěného 

stavu do roztoku.  

Organická hmota se do povrchových toků dostává vyluhováním půdní organické 

hmoty dešťovou vodou, přísunem organického znečištění nebo se tvoří přímo ve vodě jako 

výsledek exkrece nebo rozkladu živých organismů. Přibližně 90 % akvatické organické hmoty 

jsou makromolekuly nebo částice z proteinů a peptidů, polysacharidů, lipidů a fulvo-

humínovými sloučenin. Z toho více než 50 % připadá na fulvo-humínové sloučeniny, které 

snadno tvoří s řadou kovů komplexy. Vznik komplexů je ovlivněn přítomností karboxylových 

a fenolových skupin i jejich kombinací (jako jsou ftalové nebo salicylové skupiny) ve 

struktuře těchto sloučenin, dále pak různými funkčními skupinami, obsahující atomy síry         

a dusíku (Pitter, 1990). Tvorba komplexů toxických kovů s organickými látkami probíhá ve 

srovnání s rychlostí adsorpčních procesů pomaleji. Stabilita vzniklých komplexů se mění 

podle klomplexotvorného kationtu, například komplexy Pb2+ a Cu2+ jsou poutány silněji než 

Cd2+ a Zn2+, a je dále závislá na hodnotách pH (Stevenson, 1982). Se zvyšujícími se 

hodnotami pH stoupá stabilita komplexů díky zvyšující se disociaci funkčních skupin, z nich 

zejména karboxylových (Fajtl a kol., 2001). Vedle přirozených komplexotvorných látek jako 

jsou huminové kyseliny a fulvokyseliny může vést přítomnost kyanidů, amoniaku a kyselin 

EDTA a NTA (vyskytují se v pracích prášcích) ke vzniku komplexů, mimořádně stabilních i 

při vyšších hodnotách pH, kdy už se nekomplexované kovy obvykle sráží (Koplík a kol., 

1997). 

Bakterie a řasy produkují extracelulární a intracelulární polysacharidy (např. 

polyuronové kyseliny, polyfenoly), které také mají komplexační vlastnosti. Ty mohou naopak 

imobilizovat kovy tak, že je naváží na povrchu nebo uvnitř buněk (Pitter, 1990). 

 

3.2.5. Sediment v anaerobních podmínkách 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, sladkovodní sedimenty jsou místy 

časté akumulace mikropolutantů. Vysoká schopnost akumulace stopových kontaminantů mají 

především sedimenty zůstávající v anaerobních podmínkách. Důvody záchytu polutantů 

v sedimentech jsou především vysoký specifický povrch minerálních částic, vysoký obsah 



   

organické hmoty a specifické mikrobiální procesy, probíhající v anaerobním prostředí 

sedimentů (Fajtl a kol., 2001). 

 Vysoký povrch minerálních částic je významný pro vazbu elektricky nabitých 

polutanů, kterými jsou kationty těžkých kovů. Většina přírodních minerálů má totiž na svém 

povrchu permanentní negativní náboj. Nejmenší velikostní frakce minerálních částic 

sedimentu obsahují díky svému specifickému povrchu vyšší koncentrace toxických kovů než 

frakce hrubší, jak uvádí ve své studii Soares (1999).  

 Organická hmota je dalším významným faktorem ve vazbě těžkých kovů na sediment, 

a to díky svému negativnímu elektrickému náboji umožňujícímu adsorpci a své 

komplexotvorné aktivitě, která byla popsána výše. 

 Třetím významným faktorem v záchytu toxických kovů jsou podle Fajtla a kol. (2001) 

specifické mikrobiální pochody, a to konkrétně proces redukce sulfátů probíhající 

v anaerobním prostředí vodních sedimentů. Jde o pochod, při němž mikrobiální anaerobní 

společenstva rozkládají organické látky a přitom redukují sulfát na sulfid. Vznikající sulfid 

vstupuje ochotně do reakce s kationty kovů za vzniku nerozpustných sulfidů kovů, které se 

v sedimentu vysráží. Díky disociaci vody vzniká se sulfidu hydrogensulfid, což je provázeno 

prudkou alkalizací prostředí vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti sedimentu pro toxické 

kovy, a to zvýšením sorpce a komplexace a imobilizací kovů srážením v podobě uhličitanů či 

hydroxidů (Fajtl a kol., 2001). 

 

3.2.6. Mobilizace kovů ze sedimentu 

 

 Tím, že sladkovodní sedimenty akumulují toxické kovy, stávají se potenciálním 

rezervoárem pro jejich zpětné uvolnění, neboli tzv. chemickou časovanou bombou jak uvádí 

Fajtl a kol. (2002). Jestliže se sediment nachází v anaerobních podmínkách, akumuluje           

a pevně fixuje polutanty. Náhlý pokles pH vody však může vést k mobilizaci toxických 

kationtů kovů. Částice sedimentu mohou být také unášeny vodním tokem, například při 

povodňových situacích, a tak bývají transportovány do vzdálených míst oproti původnímu 

výskytu. Po opadu povodňové vlny se sediment z původně anaerobních podmínek dostává do 

podmínek aerobních, které nastartují aerobní chemické a mikrobiální procesy vedoucí 

k mobilizaci toxických kovů. Podobná situace nastává také po odtěžení a provdušnění 

sedimentu z rybničního dna či říčního koryta, nebo při poklesu vodní hladiny na dané lokalitě. 

 Z hlediska mobilizace kovů jsou nejdůležitějšími chemickými a mikrobiálními 

pochody následujícími po provdušnění sedimentu oxidace sirných a železnatých sloučenin      



   

a oxidace organické hmoty. Oxidací redukovaných sloučenin dochází k produkci kyseliny či 

vodíkových iontů, což vede k významnému poklesu hodnot pH sedimentu a následné 

mobilizaci těžkých kovů (Davis a kol., 1994). Při mobilizaci iontů kovů vlivem poklesu pH 

může docházet k několika procesům zároveň. Probíhá jednak desorpce kovů z adsorpčních 

míst na povrchu jílových minerálů a organické hmoty vlivem ovlivnění povrchového náboje     

a disociace povrchových skupin, dále potom k destabilizace komplexů kovů s organickými 

látkami, rozpouštění karbonátů s koprecipitovanými kovy a další procesy (Fajtl a kol., 2002). 

 Mobilizace kovů ze sedimentu může být kromě nízkého pH způsobena také dalšími 

vlivy jako je např. zvýšená koncentrace solí ve vodě, kdy je vymývání kovů ze sedimentu 

způsobeno kompeticí o vazebná místa s ionty solí, nebo zvýšená koncentrace přírodních či 

syntetických činidel, kdy tato činidla rozpouštějí struktury sulfidů, jílovitých minerálů              

a hydratovaných oxidů Fe/Mn a s uvolněnými kovy potom vytvářejí rozpustné komplexy. 

Příkladem syntetického činidla může být kyselina nitrilotrioctová (NTA), která je v současné 

době používána v pracích  prášcích, kde díky svému podobnému působení nahrazuje 

fosforečnany.   

 Specifické chování vykazují těžké kovy vázané na hydratované oxidy Fe a Mn při 

změně redoxních podmínek v sedimentu. Vlivem anaerobních podmínek dochází 

k rozpouštění oxyhydroxidů Fe a Mn a mobilizaci kovů z jejich struktur. Ty se ovšem brzy 

sorbují na minerální částice a organickou hmotu nebo se imobilizují vazbou do nově 

vznikajících struktur sulfidů, případně uhličitanů, což bylo již popsáno v kapitole 3.2.5. 

Sediment v anaerobních podmínkách a stejně tak publikuje i Borovec (2000). 

 

 

3.3. Kontaminace vodního prostředí těžkými kovy 

 

3.3.1. Vývoj problematiky 

 

V průběhu 19. a 20. století se vlivem zvýšeného průmyslového i zemědělského 

využívání těžkých kovů narušila přirozená rovnováha a pohyb těchto stopových prvků 

v ekosystémech v jejich biogeochemických cyklech. Z těchto cyklů v různých momentech 

vystupují a kumulují se velmi často v půdách, sedimentech nebo v živých organismech, kde 

mohou působit toxicky již při velmi nízkých koncentracích, řádově ppm.  



   

Vědecký výzkum v oblasti kontaminace životního prostředí těžkými kovy byl 

v průběhu 20. století zásadně determinován vývojem analytických metod rychle se 

rozvíjejících zejména v průběhu 50. a 60. let. Klasické chemické metody komplexometrické, 

polarografické a chromatografické (Pollard a kol., 1958) se však potýkaly s malou citlivostí 

pro účely stopových analýz těžkých kovů. Významným mezníkem se stal vývoj v současnosti 

asi nejrozšířenější instrumentální metody pro analýzu stopových prvků -  atomové absorpční 

spektrometrie (AAS). Následným zavedením elektrotermických atomizátorů (ETA) bylo 

docíleno značně vyšší citlivosti stanovení AAS s detekčními limity v rozsahu jednotek až 

desítek μg/l (ppb) (Welz, 1976). V polovině 70. let se uplatnilo v roli vynikajícího budícího 

zdroje pro atomovou emisní spektrometrii indukčně vázané plazma (Dahlquist a Knoll, 1978). 

Spojením tohoto zdroje a vysoce citlivé detekce v podobě hmotnostního spektromtru se 

potom v průběhu 80. let začíná prosazovat vysoce citllivá metoda hmotnostní spektrometrie 

s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) s detekčními limity v jednotkách ng/l (ppt) pro 

řadu těžkých kovů. V současnosti jsou tedy nejčastějšími instrumentálními metodami pro 

analýzu těžkých kovů metody AAS (Atomic Absorption Spectrometry) a ICP MS 

(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), popř. optická emisní spektrometrie 

s indukčně vázaným plazmatem ICP OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emmision 

Spectrometry). Těmto analýzám musí vždy předcházet převedení pevného vzorku do roztoku 

a to většinou kyselinovým rozkladem za zvýšené teploty. Významnou úlohu v metodách 

totálních či pseudototálních rozkladů za použití různých kombinací silných kyselin sehrálo již 

v průběhu 80.let zavedení techniky mikrovlnného rozkladu (Nadkarni, 1984). Použití 

mikrovlného rozkladu značně snižuje dobu rozkladu i riziko kontaminace vzorku, s možností 

kontinuálního sledování teplotních a tlakových průběhů běhěm rozkladu.  

  

3.3.2. Distribuce těžkých kovů ve vodním prostředí 

 

 Klíčové otázky pro kontaminaci životního prostředí těžkými kovy zní, nakolik je 

znečištění pohyblivé, zda dochází k přednostní akumulaci v určité složce ekosystémů a za 

jakých podmínek může docházet k remobilizaci akumulovaných kovů. Podle stěžejní práce 

Turekiana a Wedepohla ze 60. let zabývající se distribucí prvků v zemské kůře jsou velmi 

častými místy akumulace těžkých kovů právě sladkovodní sedimenty (Turekian a Wedepohl, 

1961). 

Sedimenty povrchových toků jsou heterogenní polyfázové systémy obsahující 

anorganickou krystalickou a amorfní fázi, živou a neživou organickou hmotu v koloidním 



   

stavu a ve stavu drobných částic, vodu a různé plyny v proměnlivých poměrech. Tuhé látky 

tvořící sedimenty povrchových toků pocházejí zejména ze splachů z okolních půd (jílové 

minerály, erodované horniny) a z antropogenní činnosti (suspendované látky z městských        

a průmyslových odpadních vod, tuhé odpady ze zemědělství). Důležitou složkou je také 

organický detrit a látky vznikající sekundárně chemickými reakcemi (hydratované oxidy Fe, 

Mn, Al, uhličitany, fosforečnany a sulfidy), které se významně podílejí na vazbě těžkých 

kovů antropogenního původu (Fergusson, 1990). 

Obsah toxických prvků v sedimentech vodních toků a nádrží odráží celkovou 

kontaminaci dané lokality lépe, než okamžitá koncentrace těchto prvků ve vodě (Pitter, 1999). 

Množství kovů a forma jejich výskytu ve vodě závisí na imobilizačních a remobilizačních  

procesech, které jsou ovlivněny především energií proudu vody, redoxními podmínkami, pH   

a iontovým složením vody.  

Těžké kovy přítomné ve vodě ve formě rozpustných i nerozpustných sloučenin mají 

prostřednictvím imobilizačních procesů (iontově výměnnou vazbou, povrchovou adsorpcí, 

srážením, tvorbou komplexních sloučenin, sulfidů a hydroxidů) značnou schopnost 

kumulovat se v sedimentech, a proto je poměr koncentrace TK v sedimentu a v povrchové 

vodě vysoký. Ve vodním toku se potom ustavuje rovnováha mezi povrchovou vodou, 

sedimentem a intersticiální-pórovou vodou, která se nachází mezi částicemi sedimentu. 

Pórová voda se utváří  během procesu tvorby sedimentu postupnou sedimentací 

suspendovaných látek ve vodě. Vzhledem k probíhajícím procesům srážení, rozpouštění, 

adsorpce, tvorby sulfidů, biologické degradace a dalších, je většinou koncentrace látek 

v pórové vodě odlišná proti vodnímu sloupci nad sedimentem. Při resuspendaci částic ze 

sedimentu, kdy zdvih způsobený tekoucí vodou překoná hmotnost částice, může docházet 

k míšení povrchové a intersticiální vody a obohacení povrchové vody o složky intersticiální 

vody včetně iontů TK (Nábělková, 2005). 

 

3.3.3. Zdroje znečištění a monitoring kovů v ŽP 

 

Hlavními zdroji antropogenního znečištění sedimentů povrchových vod těžkými kovy 

jsou odpadní vody z těžby a zpracování rud, z hutí, válcoven, z průmyslu fotografického, 

textilního, kožedělného, chemického i jiných. Dalšími častými zdroji těžkých kovů jsou 

výluhy ze skládek a kalových deponií, splachy z polí obsahující fosfátová hnojiva a pesticidy, 

algicidní preparáty i atmosférické srážky znečištěné exhalacemi ze spalování fosilních paliv         



   

a odpadů (Svobodová a kol., 1996). Akumulace polutantů v sedimentu toku poukazuje na 

přítomnost a intenzitu zdrojů znečištění v horních částech toku a napomáhá jejich identifikaci. 

Monitoring a výzkum kontaminace sedimentů TK se vyvíjely v návaznosti na poznání 

jejich toxického působení, schopnosti akumulace a koncentrace v trofických řetězcích                    

a možnosti remobilizace ze sedimentu do vodního prostředí, kde mohou být i z hlediska 

hygienického hrozbou pro člověka. V  70. letech významně narůstal počet vědeckých prací  

zabývajících se kontaminací sedimentů těžkými kovy v důsledku vypouštění průmyslových i 

městských odpadních vod. Zvýšený zájem vědecké veřejnosti lze přisuzovat i tragickým 

následkům chronických otrav lidí způsobených vypouštěním průmyslových odpadních vod,    

a to zejména v Japonsku, kde prudký rozvoj ekonomiky po roce 1960 způsobil značné 

rozšíření toxických látek zejména z dolů, úpraven a kovozpracujících továren do životního 

prostředí. Začátkem 70. let 20. století popsal Kobayashi a kol. (1971) syndromy poškození 

ledvin a kostní tkáně (syndrom itai-itai) u obyvatel v oblasti řeky Jinzu prefektury Toyama. 

Oxidací těžených sulfidických rud obsahujících kadmium docházelo ke kontaminaci říční 

vody používané pro zavlažování rýžových polí. Při vysušení rýžových polí se kadmium 

vázané v podobě sulfidu uvolnilo a vázalo se na oxyhydroxidy managanu a železa nebo na 

karbonáty či jílové minerály. Tyto formy vazby jsou značně labilní a umožňují snazší 

mobilizaci do roztoku a vstup kadmia do potravního řetězce. Práce Olivera (1973), která se 

zabývá kontaminací sedimentů řek Ottawa a Rideau v Kanadě těžkými kovy, zjistila 

souvislost zvýšeného obsahu TK v sedimentu s ČOV čistící průmyslové i splaškové odpadní 

vody. V práci je hodnocen obsah kovů získaný celkovým kyselinovým rozkladem a též 

pseudototální obsah kovů vázaných povrchovou adsorpcí a kovů koprecipitovaných 

v nekrystalických fázích a to v pěti zrnitostních frakcí od jílové až po fraci >2mm. Práce 

prokazuje staticky signifikantní korelaci mezi velikostí povrchu částic a obsahem osmi 

analyzovaných TK (Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr). Jemné frakce sedimentu tudíž obsahují 

větší množství sorbovaných kovů. V návaznosti na tuto i další práce se obsah TK analyzuje 

nejčastěji v siltovo-jílové zrnitostní frakci (<63 μm) odpovídající velikosti suspendovaných 

částic přítomných ve vodě. Jednotné používání této zrnitostní frakce sedimentu umožňuje 

potom porovnání kontaminace sedimentů o různém zrnitostním složení různého původu. 

Korelací mezi obsahem organické hmoty (vyjádřeným např. jako ztráta žíháním-LOI)                

a obsahem TK v sedimentu se zabývá řada prací od 70. let až po současnost. Soares a kol. 

(1999) doproučuje ve své studii, zabývající se distribucí těžkých kovů mezi různými 

zrnitostními frakcemi v závislosti a mokrém či suchém způsobu sítování, vyjadřovat 

koncentrace kovů ve frakci <63 μm v přepočtu na obsah organické hmoty sedimentu.  



   

Práce Bowera a kol. (1978) se zabývá vertikální distribucí celkového obsahu TK 

v závislosti na stáří ukládání vrstev říčního sedimentu. Z výsledků práce vyplývá, že 

povrchové - “mladší“ vrstvy sedimentu jsou výrazně obohaceny především o Ni a Cd 

pocházející z vyústění průmyslových odpadních vod. Mobilita Cd je v tomto případě menší 

než mobilita Ni a to díky alkalickému pH vypouštěných odpadních vod  a vzniku 

nerozpustného CdCO3 v prostředí sedimentu. V 80. letech se společně s rozvojem citlivých 

analytických technik (ICP-MS) a zavedení mikrovlného rozkladu začínají ve větší míře 

prosazovat speciační studie (sekvenční  analýzy), zpočátku zejména dle Tessierova schematu, 

později podle dalších podobných metod. Förstner (1985) popisuje rozdělení těžkých kovů 

pocházejících z antropogenních zdrojů znečištění v sedimentu mezi organickou hmotu, 

hydratované oxidy Fe/Mn, hydroxidy, sulfidy a karbonáty. Přestože většina stopových prvků 

obsažených v sedimentu není přímo dostupná pro vodní organismy, změna některých 

fyzikálních či chemických podmínek (pH, redox potenciál, přítomnost komplexotvorných 

činidel) ve vodním prostředí může vést ke vzniku labilnějších vazeb kovů či dokonce k jejich 

uvolnění do roztoku. Smyslem sekvenční extrakce je charakterizovat způsob vazby 

jednotlivých TK a vyhodnoctit tak jejich potenciální mobilitu, event. podmínky jejich možné 

remobilizace. V prostředí vodních toků může k těmto podmínkám dojít např. vznikem 

redukčního prostředí při pohřbení sedimentu, provzdušněním sedimentu po jeho resuspenzaci 

či oxidací sedimentu jeho vysušením mimo koryto řeky (po vytěžení či odnosu povodňovou 

vlnou). Vliv těchto různých podmínek na změnu distribuce kovů v anoxickém sedimentu řeky 

Labe prostřednictvím laboratorními experimentů publikoval Borovec (2000). Zajímavým 

poznatkem je, že přírodní sedimenty z povrchové oxické zóny se rozdělením prvků mezi 

složkami nejvíce blížily anoxickému sedimentu po jeho vysušení na vzduchu při 60°C. 

Zatímco v anoxické zóně byla převážná část Cu, Cd Pb a Zn asociována 

s organickou/sulfidickou složkou, v povrchové-oxidační zóně se rozdělení prvků posouvá 

významně k labilnějším typům vazeb s výrazným zastoupením vazeb na výměnnou složku 

(Cd a Zn), složku karbonátovou (Cd, Zn, Pb), event. na hydratované oxidy Fe/Mn (Pb). 

Podobné poznatky uvádí Stephens a kol. (2001) u provzdušněných vytěžených sedimentů 

z říčních kanálů. Vazba kovů na provozně definované frakce, zjištěná BCR sekvenční 

extrakcí, indikovala klesající mobilitu kovů v pořadí Cd, Zn, Pb, Cu, Ni, Cr. Autoři dále 

uvádějí jako hlavní výhodu BCR extrakce definování nejdostupnější frakce kovů „kyselinou 

extrahovatelnou frakcí“, která v sobě zahrnuje kovy koprecipitované v karbonátech a vázáné 

na výměnných centrech jílových minerálů, které byly pro nedostatečnou selektivitu činidel 

problematicky definovatelné u předchozích metod sekvenčních extrakcí.  



   

 Drobné vodní toky v urbanizovaných oblastech jsou vedle umělých úprav koryt 

ovlivněny zejména zaústěním dešťové kanalizace a přepady z odlehčovacích komor (OK) 

jednotné kanalizace, které přináší časté překračování přirozených průtoků způsobujících erozi 

břehů i dna a odnos částic sedimentu, které by jinak mohli akumulovat těžké kovy. Tyto toky 

bývají ve větší míře zatěžovány škodlivinami souvisejícími se splaškovými vodami, silniční 

dopravou, provozem a údržbou komunikací i specifickými škodlivinami různých 

průmyslových výrob přinášející s sebou zvýšené koncentrace organických látek, chloridů, 

nerozpuštěných látek, změny pH a tlumivé kapacity vody. Významnější změny pH či 

redoxního potenciálu mohou potom vést k rozpuštění karbonátů a Fe/Mn oxihydroxidů            

a uvolnění sorbovaných či koprecipitovaných kovů.  

 

3.3.4. Speciace těžkých kovů v sedimentu 

 

Celkový obsah prvků v pevné fázi vodních systémů, zjištěný kompletní chemickou 

analýzou, nemůže být indikátorem potenciálního znečištění daného sedimentu. Poznatky o 

mobilitě a distribuci stopových prvků a o jejich vazbě na pevnou fázi spolu s poznatky o 

různé míře toxických účinků těchto prvků na živé organismy, vedly badatele k nutnosti 

analytického rozlišení, čili speciaci, různých forem výskytu a způsobu vazby prvků v pevné 

fázi. Již v šedesátých letech byly vyvinuty postupy pro stanovení vysoce toxické methylrtuti 

plynovou chromatografií. Termín speciace se v analytické literatuře rozšířil na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let. V současné době označuje speciace postup, který má za cíl 

rozlišení, případně stanovení jednotlivých forem prvku ve studovaném vzorku. Pak je slovo 

speciace synonymní s jednoznačnějším výrazem speciační analýza. Speciační analýzu 

počátkem 80. let definuje Florence (1982) jako stanovení koncentrací jednotlivých fyzikálně-

chemických forem prvku, jejichž součet tvoří celkovou koncentraci prvku.   

Přelomovou metodickou prací stanovující vhodnou metodiku speciační analýzy -

sekvenční extrakce jednotlivých forem prvků dle jejich vazby na geochemické frakce 

sedimentu (výměnnou, karbonátovou, hydratované oxidy Fe a Mn, organickou hmotu                     

a minerální reziduum) je práce publikovaná Tessierem a kol. (1979). Kromě Tessierova 

postupu existuje i řada dalších v průběhu let vzniklých procedur, které rozlišují přibližně 

stejné kategorie vazeb kovů v půdách a sedimentech. Některé z nich umožňují podrobnější 

rozlišení, např. vazby na amorfní a krystalické oxidy železa, na oxidy manganu, vazby na 

rozpustné a nerozpustné organické látky. Jako příklad lze uvést  metodu sekvenční analýzy 

Kerstena a Förstnera rozlišující vazbu kovů na hydratované oxidy Fe a Mn, která byla 



   

modifikována Borovcem a kol. (1993) a používaná v řadě jeho prací zabývajících se distribucí 

těžkých kovů v sedimentech řeky Labe. Přehled v současnosti nejvíce používaných metodik 

sekvenční analýzy se nachází v kapitole 4.3.3. Sekvenční analýza.  

Sekvenční analýza simuluje několik možných přírodních i antropogenních modifikací 

environmentálních podmínek. V průběhu sekvenční analýzy dochází postupným působením 

činidel se vzrůstající extrakční silou za různým fyzikálně-chemických podmínek k uvolňování 

kovů vázaných různými způsoby na různé geochemické složky sedimentu. Tato laboratorní 

extrakce tedy simuluje podmínky, za kterých může dojít k uvolnění kovů do roztoku. Ačkoli 

laboratorní podmínky nemohou přesně postihnout procesy v reálném přírodním prostředí, lze 

na sled extrakcí pohlížet jako na stupnici potenciální dostupnosti kovů pro biosféru. Jakkoli 

jsou metody sekvenčních extrakcí kritizovány za nedostatečnou selektivitu použitých 

reagencií, možnosti redistribuce kovů během extrakce a závislost na použité metodě je 

sekvenční extrakce široce používaná metoda pro určení frakcionace stopových a jiných prvků 

v půdách a sedimentech.  

 

 

 

3.4. Legislativní předpisy ČR a těžké kovy ve vodním prostředí  

 

3.4.1. Legislativní rámec ČR pro hodnocení obsahu TK v povrchových vodách 

 

 Nutnost řešení problematiky spojené s výskytem a působením těžkých kovů 

v povrchových tocích vyplývá z cílů Směrnice Evropského parlamentu  a Rady č. 2000/60/ES 

ustavující rámec pro činnost Evropského Společenství v oblasti vodní politiky. Tato směrnice 

ustavuje mimo jiné i nutnost  řešení problematiky spojené s výskytem a působením těžkých 

kovů v drobných vodních tocích urbanizované oblasti vyžadující monitoring kvality vody              

a sedimentů.  V kontextu se směrnicí musí technické řešení městského odvodnění splňovat 

podmínku minimalizace ekologických dopadů vypouštěného znečištění (včetně TK) na 

recipient. Ekologický stav povrchového toku, do kterého jsou odpadní vody odvedeny, hraje 

tedy významnou roli. Nově je Směrnicí 2000/60/ES zaváděn pojem „ekologická kapacita 

recipientu“ vypovídající jak o přípustné koncentraci vypouštěného znečištění tak o 

přípustném množství vypouštěných vod z hlediska hydrologického zatížení makro i 

mikrohabitatu toku s ohledem na ekologické důsledky. Obě kriteria by měla sloužit ke 



   

specifikaci přípustné ekologické situace v toku jak z hlediska dlouhodobého tak krátkodobého 

působení s přihlédnutím k možnosti přirozené regenerace toku. Základní složkou pro 

hodnocení chemického stavu toku jsou standardy environmentální kvality (EQS). EQS je 

definován jako takové množství určité znečišťující látky (nebo skupiny látek) ve vodě, v 

sedimentu nebo v živých organismech, které nemá být překročeno z důvodu ochrany lidského 

zdraví a životního prostředí.  Z chemického hlediska jsou rizikovými polutanty zejména těžké 

kovy a specifické organické látky.  

 Hodnocení obsahu těžkých kovů v povrchových a vypouštěných odpadních vodách  

stanovuje nařízení vlády 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod. V souladu s právem Evropských společenství stanovuje 

toto nařízení také limitní hodnoty pro 8 těžkých kovů a metaloidů. Jako emisní standardy 

uvádí přípustné hodnoty některých těžkých kovů pro odpadní vody vypouštěné ze 

specifických průmyslových odvětví (těžba a zpracování rud, textilní průmysl, kožedělný 

průmysl, výroba skla, barevná metalurgie, spalování odpadů, amalgámová elektrolýza, 

galvanizovny, výroba pigmentů, strojírenská a elektrotechnická výroba a další).  Jako imisní 

standardy uvádí nařízení mimo jiné i poměrně přísné přípustné hodnoty těžkých kovů jako 

nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek v povrchových vodách (viz. tabulka 3.1.). Imisní 

standardy vyjadřují přípustné znečištění povrchových vod při průtoku  Q355, popřípadě při 

minimálním zaručeném průtoku vody v toku, nebo hodnotu, která je dodržena, nebude-li 

roční počet vzorku nevyhovujících tomuto standardu větší než 5%. Cílové imisní standardy 

musí být v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES dosaženy do 

22.12. 2012. 

V praxi stále hojně využívaná je klasifikace jakosti vod podle normy ČSN 75 7221 

Jakost vod - Klasifikace jakosti povrchových vod, fungující na principu řazení vod do tříd 

podle jejich jakosti s použitím soustavy mezných hodnot tříd jakosti vody. Výsledná třída se 

určí podle nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u jednotlivých vybraných ukazatelů. 

Klasifikovat lze vody při nejmenším počtu odběru 11 za období (zpravidla rok). Norma 

obsahuje také klasifikaci pro hodnoty 8 těžkých kovů a metaloidů (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb 

a As) v povrchových vodách. 

 

 

 

 

 



   

3.4.1. Legislativní rámec ČR v oblasti nakládání se sedimenty 

 

 Usazeniny ze dna toků a nádrží jsou většinou materiály přirozeného původu, vznikající 

díky přírodním procesům.  Patří sem sedimenty a usazeniny, vytěžené ze dna rybníků, 

drobných vodních toků a závlahových kanálů.  I v případě, že  sedimenty vyhovují 

požadavkům na obsah těžkých kovů, a dalších rizikových látek, stávají se po vytěžení 

odpadem. Je logické, že při aplikaci materiálů do zemědělské  půdy musíme vždy řešit 

problém možné kontaminace půd, vstupu rizikových látek do půdního prostředí a tím i do 

dalších složek ekosystémů.  Závažnost celé problematiky si vyžádala právní úpravy ve všech 

vyspělých zemích  a ani Česká republika se těmto procesům v legislativě nemůže vyhnout. 

Využitím sedimentů aplikujeme do půdy nejen částice, o které byla ochuzena erozí a dalšími 

degradačními vlivy, ale i další mnohdy rizikové prvky usazené ve vytěženém sedimentu. Je 

proto nutné posoudit obsah těchto rizikových látek a stanovení limitů  před aplikací do 

prostředí.    

Zásadním problémem několika minulých let vzhledem k legislativě ČR a nakládání se 

sedimenty byla otázka, zdali a kdy je sediment odpadem. Ve vazbě na první zákon o 

odpadech počátkem 90. let byl v Katalogu odpadů taxativně definován odpad z provozní 

činnosti na tocích, při další novele byla tato položka vypuštěna a převládal názor, že říční 

sediment není odpadem. Následovalo Sdělení MŽP č. 23 publikované ve Věstníku 

ministerstva životního prostředí č. 6/2003, doporučující posuzovat odtěžené říční sedimenty 

jako odpad a řídit se při nakládání s nimi zákonem o odpadech, což přinášelo řadu sporů ve 

výkladu zákona i v praxi. Ve snaze odstranit tyto nejasnosti a zjednodušit využití 

nekontaminovaných říčních sedimentů byla v novele zákona o odpadech 185/2001 Sb. 

s platností od 23. 4. 2004 upravena působnost zákona, tj. vyjímky působnosti zákona 

rozšířeny o vytěženou zeminu a hlušinu, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, 

vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití na zemědělském půdním fondu, k zavážení 

podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, stanovených prováděcím předpisem. 

Současně tato novela uložila MŽP a MZ stanovit vyhláškou podrobnosti nakládání a limitní 

hodnoty koncentrací škodlivin (včetně těžkých kovů) ve vytěžených zeminách a hlušinách, 

včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, na které se nevztahuje zákon o odpadech 

(Medek, 2005). Bohužel tato vyhláška dosud nebyla vypracována, což znemožňuje efektivní 

přístup k nakládání s vytěženými sedimenty.  

Při hodnocení jakosti sedimentů s cílem jejich dalšího využití, ale i s cílem jejich 

uložení na skládku musí být zohledněny požadavky a limity dalších vyhlášek a metodických 



   

pokynů. Zejména se jedná o skupinu vyhlášek navazujících na zákon o odpadech. Vyhláška 

MŽP 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě stanovuje 

v příloze mezní koncentrace osmi kovů a metaloidů (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb a Zn) 

v zemědělské půdě, na kterou se smí aplikovat upravený kal, a dále jejch mezní koncentrace 

v upraveném kalu. 

Dalším předpisem, který je při hodnocení využití sedimentů nutno zohlednit, je 

vyhláška MŽP 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, kde jsou uvedeny 

limitní obsahy vybraných škodlivin v sušině (včetně těžkých kovů), resp. hodnoty  limitních 

koncentrací ve výluhu pro hodnocení nebezpečné vlastnosti H13 - schopnost uvolňovat 

nebezpečné látky do ŽP.  

V platnosti je stále i vyhláška 13/1994 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, 

která obsahuje maximálně přípustné hodnoty pro 12 kovů a metaloidů a další ukazatele 

organického i anorganického znečištění v půdách náležejících do zemědělského půdního 

fondu. V příloze č.1 této vyhlášky je uveden obsah As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, 

V a Zn zvlášť v lehkých a ostatních půdách získaný jednak celkovým rozkladem lučavkou 

královskou a dále potom obsah ve výluhu  2M HNO3.   

Velice cennou pomůckou při hodnocení jakosti sedimentů je metodický pokyn MŽP – 

Kritéria znečištění zemin a podzemní vody z roku 1996, přestože byl jeho význam snížen 

metodickým pokynem MŽP 12/2005 pro analýzu rizik kontaminovaného území. Metodický 

pokyn - Kritéria znečištění zemin a podzemní vody obsahuje široký výběr ukazatelů (včetně 

těžkých kovů). Hodnoty kritérií A charakterizují přirozené obsahy látek, resp. běžné úrovně 

pozadí, hodnoty kritérií B udávají intervenční hladinu, při jejímž překročení je nezbytné se 

znečištěním zabývat a hodnoty kritérií C pro obytné, rekreační, průmyslové a všestranné 

využití území, signalizují při překročení ohrožení. I když byl tento metodický pokyn původně 

určen pro posouzení kontaminace půd, jeho filozofie převzatá z tzv. holandské tabulky je 

velice vhodná i pro hodnocení sedimentů a posuzování jejich možného využití pro různé 

účely a typy území. Dle prohlášení MŽP zůstává tento metodický pokyn i nadále v platnosti 

avšak s tím, že jeho význam je dikcí nového metodického pokynu MŽP 12/2005 pro analýzu 

rizik kontaminovaného území snížen. Kritéria A, B, C mají význam pouze jako signální, 

porovnávací hodnoty. Stanovování cílových parametrů sanace musí vždy odpovídat reálným 

podmínkám konkrétní lokality, tzn., že nemohou byt využita kritéria A, B, C, která ke 

konkrétním podmínkám na lokalitách nemají žádný vztah. 

 

 



   

Tab. 3.1: Koncentrace těžkých kovů a metaloidů stanovené legislativními předpisy ČR v povrchové 

vodě a zemině 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODA

Nařízení vlády                

61/2003 Sb.

Metodický pokyn 

MŽP (1996)

Vyhláška MŽP 

13/1994 Sb.

o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění 

povrchových vod 

kritéria znečištění 

zemin

imisní standardy kritéria A 
1)

mezní konc. 

v půdě 
3)

mezní konc. 

v kalu 
4)

As 0,02 30 30 20 30

Hg 0,0001 0,4 0,8 0,3 4

Cd 0,001 0,5 1 0,5 5

Cu 0,03 70 100 60 500

Cr 0,05 130 200 90 200

Pb 0,015 80 140 60 200

Ni 0,05 60 80 50 100

Zn 0,2 150 200 120 2500

1)
 Kritéria A přibližně odpovídají přirozeným obsahům. Překročení se posuzuje jako znečištění složky ŽP.

2) 
Příloha 1. vyhlášky MŽP 13/1994 Sb. - ostatní půdy, celkový obsah prvku (rozklad lučavkou královskou)

3)
 Příloha 2. vyhlášky MŽP 382/2001 Sb. - mezní hodnoty koncentrací  prvků v extraktu lučavkou královskou 

   (celkový obsah) v mg/kg sušiny v půdě (ostatní půdy), na které se smí aplikovat upravený kal
4)

 Příloha 3. vyhlášky MŽP 382/2001 Sb.  - mezní hodnoty koncentrací v kalech v mg/kg sušiny

(mg/kg)prvek

ZEMINA

Vyhláška MŽP 

382/2001 Sb. 

o podmínkách použití 

upravených kalů na 

zemědělské půdě 

o ochraně 

zemědělského 

půdního fondu 
2)

(mg/kg)(mg/l) (mg/kg) (mg/kg)



   

4. POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 Praktická část práce je zaměřena na chování težkých kovů v sedimentech drobných 

urbanizovaných toků v Praze s důrazem na typy vazeb kovů v sedimentu a potenciální 

mobilitu kovů. Vodní toky a nádrže jsou významnou součástí pražské krajiny. Územím hl. m. 

Prahy protéká 99 potoků, což činí celkem téměř 340 km. Jako experimentální městské toky 

byly vybrány pravostrané přítoky Vltavy – Botič, Rokytka a Kunratický potok (obr. 4.1). 

V urbanizovaných oblastech jsou hlavními zdroji kontaminace vodního prostředí těžkými 

kovy nejen plošné zdroje, ale převážně zaústění dešťových kanalizací a výustí přepadů 

odlehčovacích komor jednotné kanalizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1.: Lokalizace zájmových toků 

 

4.1. Botič 

 

 Botič je největším pravostranným přítokem Vltavy v Praze.  Jeho délka činí 34,5 km, 

průměrný průtok u ústí je 0,44 m3/s a plocha povodí 134,84 km2. Botič pramení jihovýchodně 

Vltava 

Rokytka 

Botič 

Hostivařská 
přehrada 

Kunratický 
potok 

Berounka 

Praha 



   

od Prahy v lese Okrouhlíku u Ovčár nedaleko Křížkového Újezdce. Odtud teče Botič přes 

Čenětice, Olešky a Kocandu, protéká Průhonickou oborou a Průhonickým parkem. Z částečně 

zalesněného údolí Průhonic meandruje dále Botič přes Křeslice a přírodní park Botič – 

Milíčov, kde se do něj vlévá vlévá Pitkovický potok. Meandry před Petrovicemi s přilehlými 

stráněmi o rozloze 6,7 ha jsou od roku 1968 vyhlášeny chráněným přírodním výtvorem. V 

Petrovicích začíná vzdutí nádrže Hostivařské přehrady. Horní tok Botiče protéká převážně 

intenzívně zemědělsky obdělávanou oblastí. Větší lesní celky se nacházejí pouze u Průhonic  

a mezi obcemi Hlubčinka a Kocanda. 

Hostivařská přehrada byla budována v roce 1959–1963. Nádrž má rozlohu cca 

43,8 ha, maximální hloubku 12 m a délku vzdutí 2,6 km, stálý objem nádrže je 

2,13 milionu m3. Pravý břeh je zalesněn, na levém jsou pláže. Podél naučné stezky která vede 

z Jižního Města kolem Hostivařské přehrady až k Meandrům Botiče můžeme ještě dnes 

sledovat zbytky neporušených nebo jen málo porušených společenstev. Několik posledních 

let bývá úsek od Hostivařské přehrady k ústí sjížděn vodáky vždy koncem října při vypouštění 

vody z přehrady. Tato každoroční vodácká akce nese název Rio Botičo. 

Pod Hostivařskou přehradou protéká Botič hustou městskou zástavbou a místy je 

zatrubněn. Krátký úsek pod Hostivařskou nádrží s přilehlými stráněmi o rozloze 6,7 ha je od 

roku 1968 vyhlášen chráněným přírodním výtvorem jako přirozený meandr s porosty rostlin 

na březích. Dále meandrující potok protéká přírodním parkem Hostivař – Záběhlice, přírodní 

památkou Práčské meandry Botiče, údolím Záběhlic přes splav kolem Záběhlického zámku   

a zprava podél Hamerského rybníku. Již regulované a zpevněné koryto Botiče vede areálem 

michelské teplárny a odstavného nádraží Praha Jih. Botič potom mohutným obloukem zleva 

obtéká michelským údolím Bohdalec a Tyršův vrch, stáčí se do Vršovic, teče po levé straně 

Havlíčkových sadů a parku Folimanka, protéká Nuselským údolím a jako kanalizovaný 

zakrytý tok ústí zprava do Vltavy v Praze na Výtoni pod železničním mostem na kótě 187 

m.n.m. Výškový rozdíl činí 288 m (Pollert, 2004). 

Botič je ze tří zkoumaných toků nejvíce ovlivněn městským odvodněním. Do jeho 

toku ústí celkem 33 výstupů z odlehčovacích komor jednotné kanalizace a přes sto svodů 

oddílné dešťové kanalizace. Pravá strana povodí Botiče je podstatně hustěji osídlena 

městskou zástavbou. V důsledku toho do Botiče z pravé strany ústí 22 odlehčovacích komor, 

kdežto z levé strany jen 11. Mapa v příloze 1, vytvořená na základě AutoCAD plánu 

kanalizace v okolí Botiče zprostředkovaného správcem kanalizace Veolia a.s., znázorňuje 

kompletní městské odvodnění (oddílné dešťové i jednotné kanalizace) ústící do Botiče. První 

odlehčovací komora jednotné kanalizace (dále OK) 83K Průmyslová ústí do Botiče z pravé 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/142298-ovcary
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/140969-nuselske-udoli
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/181122-vltava


   

strany pod Hostivařskou přehradou za přirozenými meandry. Dále po proudu, v úseku 

Záběhlice a Zahradní město, ústí zprava do potoka další čtyři OK. Poslední třetina Botiče 

směrem k ústí do Vltavy je vzhledem k husté bytové i dopravní zástavbě nejvíce ovlivněna 

zaústěním městského odvodnění.  V úseku Spořilov, Michle, Vršovice, Nusle, Vyšehrad ústí 

do Botiče 17 OK z pravé strany a 11 OK ze strany levé.   

V současné době ovlivňují z hlediska obsahu TK kvalitu vody v Botiči především 

významní průmysloví producenti, soustředěni v areálu v okolí Průmyslové ulice v Praze 10 – 

Hostivaři, prostřednictvím zaústění přepadu odlehčovací komory 83K Průmyslová (viz. 

tabulka 4.2. a obrázek v příloze 4). Tato odlehčovací komora, která historicky zatěžovala 

Botič těžkými kovy, prošla v posledních letech zásadní rekonstrukcí. 

 

 

4.2. Rokytka 

 

 Rokytka je druhý největší pravostranný přítok Vltavy na území Prahy. Délka toku je 

36,2 km a velikost povodí 132 km2. Průměrný průtok u ústí je 0,39 m3/s. Rokytka pramení za 

Prahou, jihozápadně od Tehovce. U Vojkova se do ní zleva vlévá Bublavý potok. Mezi 

Nedvězím a Královicemi protéká potok přírodním parkem Rokytka a pokračuje do Běchovic. 

V Běchovicích se do Rokytky  zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z 

Počernického rybníka před Dolní Počernice Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice, 

protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou přes Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka 

a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Z Hloubětína pokračuje Rokytka do 

Vysočan, před vysočanskou poliklinikou podtéká Sokolovskou ulici a kolem parku Podvinní 

směruje k Libni. Libeň protéká prudkými oblouky. Pod Libeňským zámkem po pravé straně 

Libeňského ostrova ústí Rokytka do slepého ramene Vltavy. Toto ústí je součástí 

protipovodňové bariéry chránící Prahu před velkou vodou. Po katastrofálních povodních v 

roce 2002 zde byla vybudována mohutná vrata a betonový val, který zajišťuje ochranu dolní 

Libně. 

Okolí Rokytky lze označit jako nejrychleji se měnící a plné protikladů. Tento potok 

protéká nejprve krásnou přírodou, kde teče kamenitým korytem a připomíná takřka horský 

potok. Na území Prahy pak teče pozoruhodným koridorem mezi původními areály 

průmyslových kolosů ve Vysočanech (bývalé areály ČKD, Praga a další). Právě městská část 

toku Rokytky zaznamenala v posledních letech radikální změnu, když místo továren vyrostly 

obytné komplexy, sportovní areály a hřiště. Společně s těmito stavbami byly vybudovány 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178561-tehovec
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/135389-kralovice
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/145097-pocernicky-rybnik
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/443093-vysocany
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/181122-vltava
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/145056-povoden
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/1927-2002


   

v některých úsecích nové parky a cyklostezky (Princová, 2005). Obdobně jako na Botiči bývá 

každoročně na podzim v rámci vodácké akce na Rokytce organizovaně vypouštěn Kyjský 

rybník a Rokytka sjížděna až k ústí Vltavy.  

Rokytka je podobně jako Botič značně ovlivněna městským odvodněním. Do jejího 

toku ústí 15 výstupů z OK a přes sto výústí oddílné dešťové kanalizace. Až v dolní čtvrtině 

toku Rokytky ústí 7 OK z pravého a 8 OK z levého břehu jak je patrno z mapy v příloze 2 

vytvořené na základě AutoCAD plánu kanalizace v okolí Rokytky (Veolia a.s.). Do horního 

toku Rokytky jsou také postupně přiváděny vyčištěné odpadní vody z obecní ČOV Královice, 

ČOV Koloděje a ČOV Běchovice.  

I přes velké stavební změny zůstává nejvýznamnějším zdrojem těžkých kovů 

v Rokytce průmyslová oblast Vysočan s celou řadou velkoproducentů odpadních vod 

zatížených právě těžkými kovy (viz. tabulka 4.2.). V této části Rokytky se jedná zejména o 

levostranné zaústění odlehčovacích komor (20 FE Poděbradská, 30 FE Podkovářská a 29 FE 

Pod Harfou) ze stok odvodňujících průmyslové objekty v okolí ulice Poděbradská                   

a pravostranné OK 17 FE Na Břehu ze stoky odvodňující průmyslové areály v okolí 

Kolbenovy ulice (viz .obrázek v příloze 5).   

 

4.3. Kunratický potok 

 

 Kunratický potok se nachází na jihu až jihovýchodě Prahy a jeho délka je 14,8 km. 

Potok pramení ve Vestci v nadmořské výšce 320 m.n.m. a v Bráníku u Barrandovského mostu 

ve výšce 187 m.n.m. ústí zprava do Vltavy. Povodí Kunratického potoka má protáhlý tvar      

a jeho celková plocha je 31,56 km2. (Pollert, 2004).  V horním úseku toku po rybník Šeberák 

se nachází řada menších rybníků jak na samotném Kunratickém potoku, tak na jeho drobných 

přítocích.  Kunratický potok zde není výrazně ovlivněn zástavbou a není souvisle upraven. 

Pramenná oblast potoka se nachází v blízkosti chráněného území Hrnčířské louky, dále potok 

protéká převážně zemědělsky obdělávaným uzemím a vlévají se do něj Kateřinský a Olšanský 

potok.  Od rybníka Šeberák v Kunraticích až po rybník Labuť v Krči je vytvořeno výrazné 

údolí s poměrně úzkou údolní nivou zahloubené místy až 30 m pod okolním terénem. Za 

Šeberákem protéká potok zahrádkami a zástavbou rodinných domů, koryto je upraveno          

a opevněno. Dále potok pokračuje přírodní rezervací Údolí Kunratického potoka, kde je 

charakter toku přirozený s častými meandry. V dolní části toku pod rybníkem Labuť je potok 

až k ústí regulován, posledních 400m je zatrubněn. V dolní části toku ústí do Kunratického 



   

potoka jeho jediný pravostraný přítok Roztylský potok, do něhož je odkanalizována rozsáhlá 

oblast depa Kačerov (Musil, 2002). 

Kunratiký potok je ze tří zkoumaných toků nejméně ovlivněn městským odvodněním, 

což je patrné z mapy v příloze 3 vytvořené na základě AutoCAD plánu kanalizace v okolí 

Kunratického potoka (Veolia a.s.). Do potoka ústí přibližně šedesát běžných dešťových 

výpustí. Až v dolní čtvrtině již regulovaného Kunratického potoka ústí 3 OK z pravé a 3 OK 

z levé strany povodí (viz. obrázek v příloze 6) Díky přírodnímu charakteru toku na území 

Kunraticého lesa lze horní tři čtvrtiny Kunratického potoka považovat za velmi málo 

ovlivněné městským odvodněním. 

V drobných vodních tocích přitékajících do Kunratického potoka v okolí rybníka 

Šeberák byly při geochemickém mapování povrchových vod v roce 1990 naměřeny extrémní 

hodnoty mědi a kadmia spolu se zvýšenými obsahy zinku a olova (Sáňka, 1991). Podezření na 

původ znečištění padlo na průmyslový podnik Safina Vestec zabývající se zpracováním 

drahých a neželezných kovů, který je jediný subjekt tohoto druhu v dané lokalitě. Nicméně 

toto podezření nebylo v minulosti nikdy potvrzeno.  

 

4.4. Stručná geografická a geomorfologická charakteristika území 

 

 Území Prahy patří v rámci geomorfologické provincie České vysočiny ke dvěma 

subprovinciím – Poberounské subprovincii a České tabuli. Poberounská subprovincie 

zaujímající převážnou část Prahy je zastoupena čtyřmi geomorfologickými celky Brdské 

oblasti – Pražskou plošinou, Křivoklátskou vrchovinou, Hořovickou pahorkatinou a Brdskou 

vrchovinou (Balatka, 1985). Všechny tři zkoumané toky náleží z hlediska geomorfologického 

členění k Pražské plošině, spadající pod Poberounskou subprovincii, vyjma horních toků 

pravostranných přítoků Rokytky, které náleží k subprovincii České tabuli, konkrétně 

k Čakovické tabuli.  

 Hydrografickou osou území je řeka Vltava, která vytváří spolu s pleistocénními 

terasami Pražskou kotlinu a je na severu a jihu kaňonovitě zahloubena. Na pravém mírnějším 

svahu Pražské kotliny je dobře vyvinutý pleistocenní terasový systém, který je rozčleněn 

hlubokými zářezy pravobřežních přítoků Vltavy. Celé území je zasaženo více než tisíciletou 

antropogenní činností, která silně rozrušila původní prostředí. Archeologické nálezy prokazují 

značný vliv člověka na krajinu už v prehistorických dobách. Reliéf terénu je pozměněn 



   

častým přemísťováním zemin, navážkami, vodohospodářskými, průmyslovými či dopravními 

stavbami a rozsáhlou bytovou výstavbou. 

 

4.5. Stručná geologická charakteristika území 

 

Praha leží na velmi pestrém geologické podloží, které působí na složení a chemismus 

říčních sedimentů. Složení hornin, jejich odolnost vůči zvětrávání, způsob zvětrávání a 

způsob transportu zvětralin ovlivňuje jednak morfologické prvky v krajině, jednak odtok 

povrchové vody, vsak a cirkulaci podzemní vody a společně s hydrografickou 

charakteristikou povodí i množství a akumulaci říčních sedimentů. Také kvalita vody v tocích 

je částečně závislá na vyjmenovaných geologických fenoménech. 

Geologické podloží Prahy je tvořeno z usazenin vzniklých na dnech tří moří: 

proterozoického, prvohorního a druhohorního. Geologickou stavbu území vyznačuje poloha 

na okraji české křídové pánve. V povodí tří zkoumaných pražských toků výrazně dominují 

kvartérní sedimenty sprašů, sprašových hlín, vátých písků a půdní pokryv, který se nachází na 

cca 95% povrchu povodí (Pollert, 2004). V poměrně v hojném zastoupení zde také nalezneme 

sedimenty barrandienu (ordovik až devon), o něco menší část je tvořena proterozoickými 

horninami a ještě menší zastoupení mají sedimenty křídy. Určujícím strukturním prvkem 

geologické stavby území Prahy je tzv. hlavní barrandienská synklinála. Její osa prochází od 

obce Ořech na JZ okraji města, přes Hlubočepy, Podolí, Vršovice a Strašnice do Klánovic na 

SV okraji města (Ďuriš, 1996). 

Nejstarší proterozoické horniny jsou zastoupeny převážně různými typy břidlic a 

prachovců s vložkami drob a vystupují na povrch předevší v horní části povodí Kunratického 

potoka a Botiče. Největší plochu v povodí Botiče a Rokytky a část dolního povodí 

Kunratického potoka zaujímají horniny zastoupené souvrstvími ordoviku - břidlice, 

prachovce, pískovce a křemence. Tyto útvary překrývají od severu pískovce a slínovce 

cenomanu a spodního turonu, které jižněji vyznívají v podobě různě velkých ostrůvků.  

 Poměrně podrobný přehled geologické situace v povodí zkoumaných toků poskytuje 

Geologická mapa  (1: 25 000) v příloze 7, která byla sestavena prostřednictvím DVD-ROMu 

Interaktivní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 vydaného Českou geologickou 

službou v roce 2003. 

 

 



   

4.6. Stručná geochemická charakteristika území 

 

 Data o obsahu sledovaných těžkých kovů v geologických jednotkách na území Prahy 

nejsou k dispozici. Podle údajů z jiných oblastí a podobných typů hornin jak barrandienu, tak 

i platformního pokryvu, jsou horniny tvořící geologické podloží Prahy na stopové prvky 

chudé. Např. jílovce, prachovce a pískovce cenomanu obsahují 3,5-4,7 mg/kg olova, 3-4 

mg/kg zinku a 3-5 mg/kg chromu (Ďuriš, 1996). V souvislosti s více než tisíciletou 

antropogenní aktivitou v povodí zkoumaných městských toků lze předpokládat, že vliv 

geologického podloží na úroveň kontaminace dnových sedimentů toků je minimální. 

Kromě současných dnových sedimentů mohou být znehodnoceny těžkými kovy 

kvartérní fluviální a deluviofluviální štěrky a štěrkopísky, ve  kterých se vytváří mělké zvodně 

propojené s hladinou povrchových toků. Rozmanitá odolnost vůči zvětrávání společně 

s místním půdním profilem podmiňuje složení fluviálních sedimentů.  

V rámci jednotné evropské metodiky pro geochemické mapování říčních sedimentů, 

půd a povrchových vod vznikly počátkem 90. let v Českém geologickém ústavu mapy 

geochemie povrchových vod ČR a geochemicko-ekologická mapa pražské aglomerace (Ďuriš, 

1996), která znázorňuje distribuci stopových prvků v půdách na celém území Prahy. 

Porovnání současné kontaminace dnových sedimentů vybraných městských toků 

s geochemickou mapou stopových prvků v půdách pražské aglomerace může sloužit 

k vytvoření hypotéz o původu těžkých kovů v sedimentech toků. Území hlavního města Prahy 

je často natolik „antropogenně ovlivněno“, že nelze jednoznačně určit zda k přísunu těžkých 

kovů do toků dochází spíše dešťovými splachy a půdním odnosem nebo přísunem škodlivin 

v důsledku městkého odvodnění a průmyslu. 

 

4.7. Systém odvodnění města Prahy 

 

Urbanizace způsobuje především významné ovlivnění hydrologického režimu toků. 

Zvýšení nepropustnosti povodí snižuje základní a minimální bezdeštné průtoky. Při 

dešťových epizodách naopak dochází vlivem zvýšeného povrchového odtoku ke zvýšení 

průtokových maxim, změnám morfologie koryta a následné erozi břehového prostředí.  To 

zvyšuje jednak nároky na protipovodňovou ochranu a současně negativně ovlivňuje 

ekologický potenciál toku včetně jeho inundační oblasti. Kvalita vodního prostředí 

urbanizovaných toků je ovlivňována především odpadními vodami z měststkého odvodnění. 



   

Při dešťových epizodách jsou fyzikálně chemické změny v toku vyvolány povrchovým 

odtokem, výústmi z oddílné dešťové kanalizace a výústmi odlehčovacích komor jednotné 

kanalizace. Povrchový odtok a obsahuje nerozpuštěné látky, organické mikropolutanty, těžké 

kovy z dopravy, komerčních a průmyslových podniků, které se za bezdeštného období 

akumulují na urbanizovaných plochách a za deště jsou smývány. Z oddělovačů jednotné 

kanalizace přepadá do recipientu směs komunálních a průmyslových odpadních vod a nánosů 

vytvořených ve stokách za bezdeštného období. V zimním období může povrchový odtok 

obsahovat velké množství solí nebo nerozpuštěných látek v souvislosti s údržbou silnic.  

Celková délka veřejné kanalizace v Praze činí cca  2 900 km, včetně kanalizačních 

přípojek. Kanalizační síť je založena na páteřní síti kmenových stok. Kmenovými stokami  

jsou odpadní vody přivedeny do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze - Bubenči. Pražská 

kanalizace je vybudována převážně jako jednotná kanalizační síť. V rámci rozsáhlé výstavby  

okrajových částí Prahy jsou  však tyto lokality koncipovány již jako soustavy oddílné. K 

odtoku odpadních vod slouží přibližně  54 000 vstupních šachet, 132 oddělovačů deště, 230 

dešťových výpustí do recipientu, 15 zakrytých retenčních nádrží, 66 čerpacích stanic a další 

zařízení. Návrh a posuzování odlehčovacích komor musí být v souladu se schválenou 

koncepcí stanovenou Generelem odvodnění hl.m. Prahy. Podmínky jejich návrhu jsou dány 

především poměrem ředění, který při vypouštění do Vltavy činí (1+1) Qhm a pro ostatní toky 

na území hl.m. Prahy (1+4) Qhm. Pro otevřená koryta vodních toků ústící do Vltavy může 

v rámci vodoprávního řízení stanovit vodoprávní  úřad ředění (1+1) Qhm, kde Qhm je 

maximální hodinový průtok všech splašků určený výpočtem nebo měřením (Pražská 

vodohospodářská společnost, 2003). 

Pražská kanalizační síť je založena na páteřní síti kmenových stok A, B, C, D, E a F. 

Jednotná stoková síť přivádí odpadní vodu na ÚČOV. Stoky probíhají jednak horním 

horizontem, kolektorem stok  A, C, K z levého břehu Vltavy a stokou F z pravého břehu 

Vltavy a spodním horizontem stokami B, D z levého břehu Vltavy a stokou E z pravého břehu 

Vltavy. Z označení kmenových stok vychází i označení příslušných odlehčovacích komor 

jednotné kanalizace. V tabulce 4.1. je uveden seznam hlavních odlehčovacích komor ústících 

do recipientu zkoumaných toků.  

 

 

 



   

Tab. 4.1.: Hlavní odlehčovací komory ústící do recipientu zkoumaných toků                                       

(zdroj: Kanalizační řád PVS) 

Odlehčovací komory - název OK 
Poměr 

ředění 
Recipient 

OK 10E Elsnicovo nám. II 1 : 4 Rokytka 

OK 11F Primátorská 1 : 4 Rokytka 

OK 13FE Prosecká 1 : 4 Rokytka 

OK 15FE Fr. Kadlece 1 : 4 Rokytka 

OK 16FE Sokolovská II 1 : 4 Rokytka 

OK 17FE Na břehu I 1 : 4 Rokytka 

OK 18FE Hloubětínská 1 : 4 Rokytka 

OK 19FE Poděbradská I 1 : 4 Rokytka 

OK 20FE Poděbradská II 1 : 4 Rokytka 

OK 25E Elsnicovo nám. I 1 : 4 Rokytka 

OK 28FE Freyova 1 : 4 Rokytka 

OK 29FE Pod Harfou  1 : 4 Rokytka 

OK 30FE Podkovářská 1 : 4 Rokytka 

OK 31FE Mezitraťová 1 : 4 Rokytka 

OK 32FE Hrdlořezská 1 : 4 Rokytka 

OK 33FE Pod Táborem 1 : 4 Rokytka 

OK 7K Pragoflora 1 : 4 Kunratický potok 

OK 9K Sulická 1 : 4 Kunratický potok 

OK 10K Krčská 1 : 4 Kunratický potok 

OK 11K V podzámčí 1 : 4 Kunratický potok 

OK 38K Čiklova 1 : 4 Botič 

OK 41K Sarajevská 1 : 4 Botič 

OK 43K Sekaninova 1 : 4 Botič 

OK 44K Sezimova 1 : 4 Botič 

OK 45K Nuselská 1 : 4 Botič 

OK 46K Čestmírova 1 : 4 Botič 

OK 47K Bělehradská 1 : 4 Botič 

OK 48K Na ostrůvku 1 : 4 Botič 

OK 49K Havlíčkovy sady 1 : 4 Botič 

OK 49K Havlíčkovy sady 1 : 4 Botič 

OK 50K Sámova I 1 : 4 Botič 

OK 51K Rybalkova 1 : 4 Botič 

OK 52K Rostovská 1 : 4 Botič 

OK 53K Jivenská 1 : 4 Botič 

OK 54K Ve vilách 1 : 4 Botič 

OK 55K Michelská II 1 : 4 Botič 

OK 56K Michelská I 1 : 4 Botič 

OK 57K Ohradní 1 : 4 Botič 

OK 60K Oblouková 1 : 4 Botič 

OK 61K Vršovická 1 : 4 Botič 

OK 62K Přípotoční 1 : 4 Botič 

OK 63K U seřadiště 1 : 4 Botič 

OK 70K U plynárny I 1 : 4 Botič 



   

OK 71K U plynárny  II 1 : 4 Botič 

OK 72K Chodovská I 1 : 4 Botič 

OK 74K Bohdalecká 1 : 4 Botič 

OK 77K Před skalkami II 1 : 4 Botič 

OK 78K U zahradního města 1 : 4 Botič 

OK 83K Průmyslová 1 : 4 Botič 

OK  112K Práčská 1 : 4 Botič 

 

 

Zatímco za bezdeštného období jsou z urbanizovaného území odváděny a následně 

čištěny veškeré odpadní vody, za deště je tento postup nemožný. Přirozená variabilita 

dešťového odtoku a značný rozptyl odváděného množství vod znemožňuje úplné odvedení a 

čištění odpadních vod za deště. Zařízení (ať již ČOV, nebo další objekty na stokové síti) 

konstruovaná s ohledem na úplné odvedení a vyčištění veškerých odpadních vod by byla 

v provozu jen krátkodobě a jejich provoz v takto „předimenzované“ podobě by byl 

ekonomicky a provozně nemožný (Pollert, 2004). 

Z těchto důvodů je v jednotné kanalizaci za deště část odpadní vody zaústěna do 

recipientu bez předčištění nebo s nižším stupněm čištění než za bezdeštného období (tzv. 

oddělení nebo odlehčení). Právě stanovení podílu odpadní vody za deště, kterou je možné a 

zároveň nezbytné čistit, a podílu odpadní vody, kterou je nutné zaústit do recipientu bez 

čištění, hraje zásadní roli při posuzování funkce městského odvodnění a ovlivnění recipientu.  

Podstatnou částí splaškových vod jsou odpadní vody z domácností. Neméně 

významnou část splaškových vod tvoří odpadní vody ze zdravotnických zařízení, provozoven 

služeb, čerpacích stanic pohonných hmot a především pak průmyslových podniků. Producenti 

průmyslových odpadních vod významně ovlivňují kvalitu a množství odpadních vod ve 

stokové síti. Konkrétní průmysloví znečišťovatelé jsou pak dále rozděleni podle zaměření 

výrobní činnosti.  

Tabulka 4.2. uvádí hlavní průmyslvé producenty, kteří ovlivňují svými odpadními 

vodami prostřednictvím odlehčovach komor jednotné kanalizace obsah TK kovů v Botiči a 

Rokytce. Z hlediska vypouštění těžkých kovů pro ně platí limity znečištění dané tabulkou 4.3. 

Pro vybranou část producentů z této skupiny platí dále závazné limity znečištění odpadních 

vod (Pražská vodohospodářská společnost, 2003).  V povodí Kunratického potoka na území 

Prahy se v současnosti nenachází žádný významný průmyslový producent ovlivňující jakost 

vody z hlediska obsahu těžkých kovů. 



   

Tab. 4.2.: Hlavní průmysloví producenti ovlivňující kvalitu vody v Botiči a Rokytce z hlediska obsahu 

těžkých kovů  (zdroj: PVK a.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTIČ

Producent 

odpadních vod Adresa Průmysl Ústí do toku Poznámka

ZKL Praha a.s. Ke Kablu 378, Praha 10 strojírenský OK 83K Průmyslová

Kovošrot         

Praha a.s. Ke Kablu 289, Praha 10

zpracovatel 

odpadu OK 83K Průmyslová

Prakab a.s. Ke Kablu 278 elektrotechnický OK 83K Průmyslová

Tesla Karlín a.s. V Chotejně 9, Praha 10 elektrochemický OK 83K Průmyslová

včetně                                

TK Galvanoservis s.r.o.

Cetos a.s. U továren 31, Praha 10 strojírenský OK 83K Průmyslová

Zentiva a.s. U Kabelovny 130,  Praha 10 farmaceutický OK 83K Průmyslová dříve Léčiva

Barvy a laky                

Praha s.r.o. Štěrboholská 571, Praha 10 chemický OK 83K Průmyslová

ROKYTKA 

Producent 

odpadních vod Adresa Průmysl Ústí do toku Poznámka

Hellprint s.r.o. Nademlejnská 600, Praha 9 polygrafický

OK 20FE 

Poděbradská II.

TESLA a.s. Poděbradská 186/56, Praha 9 elektrotechnický

OK 30FE 

Podkovářská

Elvia s.r.o. Poděbradská 51, Praha 9 elektrotechnický

OK 30FE 

Podkovářská

Elektročas s.r.o. Poděbradská 22, Praha 9 elektrotechnický OK 29FE Pod Harfou

Barvy Tebas s.r.o. Poděbradská 195/7, Praha 9 chemický OK 29FE Pod Harfou dříve Barvy a laky

Kolbenova City 

Development a.s. Kolbenova 305/40, Praha 9 OK 17FE Na Břehu

dříve ČKD Trakce a.s. 

Kolbenka a.s. 

Creviston a.s. Kolbenova 616, Praha 9 strojírenský OK 17FE Na Břehu dříve Praga a.s.



   

Tab. 4.3.: Limity znečištění vypouštěného do jednotné a splaškové kanalizace                 

(zdroj: Kanalizační řád PVS) 

 

Limity znečištění pro souhrnnou skupinu znečišťovatelů 

do jednotné a splaškové kanalizace 

 limity jsou uvedeny v mg/l  

Kovy pv* sv** 

As        arzen                                                       0,200 0,100 

Ba        baryum                                                    3,000 1,500 

Cd        kadmium                                                0,050 0,020 

Cr celk
     chrom celkový 0,300 0,150 

Cr  VI       chrom                                                                                                         0,100 0,050 

Cu        měď                                                        0,500 0,100 

Hg        rtuť                                                         0,010 0,005 

Ni         nikl                                                          0,100 0,050 

Pb        olovo                                                       0,100 0,050 

Se        selen       0,020 0,010 

V          vanad                                                         0,100 0,050 

Zn        zinek                                                       4,000 2,000 

 

*pv - maximální možná koncentrace znečištění zjištěná v prostém vzorku - jednorázový odběr  

**sv - maximální možná koncentrace znečištění zjištěná ze směsných vzorků  -  smísením více odebraných 

vzorků (jednosměnný provoz: 8-hodinový slévaný vzorek / vícesměnný provoz: 24-hodinový směsný vzorek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5.  REŠERŠE POUŽÍVANÝCH METOD 

 

5.1. Úprava vzorků sedimentu před analýzou 

 

Úprava vzorku před  analýzou by v ideálním případě neměla narušit původní distribuci 

kovů. Pokud odebírame vzorky oxických sedimentů či půd, nelze je skladovat při pokojové 

teplotě. Metabolismus přítomných mikroorganismů způsobuje rychlý posun z oxidačních do 

redukčních podmínek a narušuje tak původní rozdělení stopových prvků (Filgueiras a kol., 

2002). Mokré vzorky lze skladovat jedině zmražené. Nejčastějším postupem je přistoupit k 

vhodnému vysušení ihned po odběrech vzorků a dále potom sítováním získat potřebnou 

zrnitostní frakci sedimentu. Druhou možností je mokré sítování bezprostředně po odebrání 

vzorků a následné sušení. U anoxických vzorků sedimentu je podle Borovce vhodné vzorky 

opakovaně po zrnitostní separaci probublávat plynným dusíkem tak, aby byl obsah kyslíku 

byl snížen na minimum. Inertní prostředí má za cíl omezit změny v asociaci prvků, k nímž by 

mohlo dojít během přepravy a laboratorní úpravy vzorků (Borovec, 2000). 

 

 

5.1.1. Sušení 

 

 Vysušení sedimentu usnadňuje manipulaci, skladování a umožňuje také homogenizaci 

vzorku. Nejčastějšími způsoby sušení vzorků jsou: 

 volné sušení při laboratorní teplotě 

 sušení za zvýšené teploty  

 sušení vymrazováním 

Volné sušení je sušení při laboratorní teplotě za volného přístupu vzduchu. Jedná se o 

ekonomicky nenáročný, avšak značně zdlouhavý způsob. 

Sušení za zvýšené teploty v sušárně je oproti volnému sušení podstatně rychlejší, 

avšak přináší řadu komplikací. V závislosti na teplotě sušení hrozí ztráta vytěkáním těžkých 

kovů ze vzorku. Zvýšená teplota při sušení dále urychluje krystalizaci Fe/Mn oxidů, což 

způsobuje zvýšený podíl kovů na nich vázaný na úkor výměnné a karbonátové frakce. 

Urychlení konverze amorfních oxidů Fe na krystalické přináší ve výsledku vyšší podíl kovu 

vázaný v reziduální frakaci  sedimentu. 



   

Sušení za přístupu vzduchu při laboratorní nebo zvýšené těplotě nelze aplikovat na 

anoxické sedimenty. Sušení za přístupu vzduchu vyvolává oxidaci a drasticky mění původní 

distribuci kovů v anoxickém sedimentu. Přítomné sulfidy provzdušněním oxidují na sírany         

a následně se uvolňují kovy a protony (Filgueiras a kol., 2002). 

 Moderním přístupem k vysušování sedimentů je metoda lyofilizace, která představuje 

sušení materiálu vymrazováním za sníženého tlaku. Vyšší pořizovací náklady jsou v tomto 

případě převáženy rychlostí sušení a dobrou kvalitou vysušeného vzorku beze ztrát 

(Nábělková, 2005). 

Gleyzes uvádí, že žádná  z výše jmenovaných metod sušení kompletně nezachová 

původní distribuci kovů, a to zejména pokud je obsah kovu v sedimentu nízký. Sušení 

vymrazováním se však jeví jako metoda nejméně narušující původní distribuci kovů. Volné 

sušení způsobuje větší změny, především ve vazbě kovů na výměnou frakci, a dále potom 

urychluje oxidaci přítomných sloučenin železa, manganu a síry. Řada autorů se podle 

Gleyzese shoduje na tom, že největší narušení původních vazeb v sedimentu způsobuje 

metoda sušení za zvýšené teploty v sušárně (Gleyzes a kol., 2002). Pro zachování původní 

frakcionace kovů v sedimentu je ideálním postupem mokré sítování ihned po odebrání vzorků 

a bezprostředně navazující extrakce. Toto doporučení však nelze z technických důvodů ve 

většině případů následovat (Filgueiras a kol., 2002). 

 

5.1.2. Sítování 

 

Sítování sedimentu umožňuje získání homogenního reprezentativního vzorku pro 

následné rozklady. Zajímá-li nás distribuce jednotlivých zrnitostních frakcí sedimentu bývá 

vzorek sítován přes řadu nekovových (nejčastěji nylonových) sít s různou velikostí ok, např. 

250 m, 150 m, 63m a 20m.  

Spornou otázkou zůstává, jakou zrnitostní frakci sedimentu analyzovat a častým 

problémem při porovnávání různých studií potom bývá právě ona nejednotnost 

analyzovaných zrnitostních frakcí (Filgueiras a kol., 2002). Již počátkem 80. let 20. století 

navrhuje Förstner (1985) používání jednotné zrnitostní frakce < 63m vycházející z poznatku, 

že těžké kovy přírodního i antropogenního původu se intenzivněji váží jemné frakce 

sedimentu, proto koncentrace kovů klesá se vzrůstající velikostí zrn. Hlavní důvod, proč se 

zabývat zrnitostní frakcí < 63m je fakt, že  těžké kovy jsou vázány zejména na siltové a 

jílové částice velikostně odpovídající této frakci, která navíc odpovídá velikosti 



   

suspendovaných částic přítomných v vodě. Tato frakce bývá užívána v řadě studií, což 

umožňuje porovnání obsahu těžkých kovů v sedimentech různého charakteru a původu.  

Sítování frakce < 63m probíhá mokrým nebo suchým způsobem. Soares (1999) se ve 

své studii podrobně zabývá distribucí těžkých kovů v závislosti na zrnitostní frakci sedimentu 

a způsobu sítování. Z porovnání mokrého a suchého sítování vyplývají rozdílné výsledky pro 

jednotlivé frakce (600, 250, 150 a 63m). Vlivem desagregace jílových částic je mokré 

sítování účinnější pro separaci jemnějších frakcí. Je-li však koncentrace kovů přepočtena na 

mmnožství organické hmoty, výsledky obou způsobů sítování jsou podobné. Při porovnávání 

studií lze normalizací koncentrace kovů na množství organické hmoty částečně eliminovat 

rozdíly vzniklé rozdílným způsobem mokrého a suchého sítování. 

 

5.2. Rozklady sedimentů 

 

 Pojem rozklad sedimentu vyjadřuje úplné nebo částečné rozpuštění pevné fáze 

sedimentu působením silné kyseliny, směsi silných kyselin nebo směsi kyselin a oxidačního 

činidla za zvýšené teploty. Jeho cílem je převedení amorfních i krystalických fází sedimentu 

včetně navázaných stopových prvků do roztoku, ze kterého je lze prostřednictvím různých 

instumentálních metod analyzovat. Volba metody rozkladu sedimentu závisí na tom, jaká 

frakce nás zajímá z hlediska vazby kovu. Pokud jsou předmětem zkoumání jednotlivé 

geochemické formy těžkých kovů, dochází k postupnému loužení sedimentu extrakčními 

činidly se vzrůstající silou. Mezi jednotlivými kroky dochází vždy k separaci roztoku a jedná 

tudíž o sekvenční analýzu, která je podrobně popsána v kapitole 4.3.3. Sekvenční analýza. 

Zajímá-li nás totální (celkový) nebo pseudototální (biodostupný) obsah těžkých kovů 

v sedimentu, provádí se kyselinový rozklad. 

 

5.2.1. Metody kyselinových rozkladů 

 

 Při analýze sedimentů bývá aplikována řada metod používajících různé kombinace 

silných kyselin. Nejčastěji se v publikovaných pracích setkáváme se 3 metodami 

kyselinových rozkladů: 

 Totální rozklad 

 Rozklad lučavkou královskou 

 Rozklad kyselinou dusičnou 



   

Totální rozklad 

 Pro totální rozklad pevné fáze včetně stopových prvků vázaných ve strukturách 

hlinitokřemičitanů se používá kombinace koncentrovaných minerálních kyselin. Nejčastěji je 

to HF zajišťující rozpuštění krystalických hlinitokřemičitanů v kombinaci s HNO3 nebo 

HClO4.  Manipulaci s kyselinamije třeba provádět velmi obezřetně, neboť HF reaguje se 

sklem a leptá pokožku a  HClO4  může s mnoha redukčními činidly a hořlavinami reagovat 

explozívně (Brown, 1974) 

 

Rozklad lučavkou královskou 

 Extrakce lučavkou královskou je standardní metoda popsaná normou ISO 11466 „Soil 

quality, Extraction of Trace Elements Soluble in Aqua Regia“ vydanou v roce 1995 (ISO, 

1995). Tato metoda byla navržena pro extrakci kovů ze sedimentů a půd obsahujících méně 

než 20% organického uhlíku. Vzorek je rozkládán směsí kyselin 37%HCl a 70%HNO3 

v poměru 3:1. Některé analytické laboratoře aplikují při rozkladu lučavkou královskou 

předrozkladový krok, kdy se rozkládaný vzorek se směsí kyselin nejprve ponechá stát 16 

hodin při laboratorní teplotě. 

 

Rozklad kyselinou dusičnou 

 Rozklad kyselinou dusičnou je široce užíván v laboratorní praxi pro rozklad půd, 

sedimentů i kalů. Extrakce kyselinou dusičnou byla metodicky popsaná v roce1994 jako EPA 

method 3051 (US EPA, 1994). Kromě kyseliny dusičné bývá ke vzorku často přidáván 

peroxid vodíku pro zvýšení oxidačních účinků. Kyselina dusičná sice neumožňuje rozklad 

stabilních struktur sedimentu jako jsou hlinitokřemičitany, ale je dost silná pro vyloužení 

těžkých kovů potenciálně dostupných vodním organismům. Sastre a kol. (2002), který 

srovnával ve své práci metody rozkladů uvádí, že pokud je obsah organické hmoty ve vzorku 

vyšší než 70%, je možno považovat rozklad kyselinou dusičnou srovnatelným s totálním 

rozkladem sedimentu. 

  

5.2.2. Techniky rozkladů 

 

 Při rozkladu sedimentu je kromě působení minerálních kyselin zapotřebí také zahřátí 

vzorku na potřebnou teplotu, což výrazně urychluje převedení pevných fází do roztoku. 

Nejčastějšími způsoby tepelných rozkladů vzorků v laboratorní praxi jsou rozklady na horké 

plotně a mikrovlnné rozklady. 



   

 V laboratorní praxi se řadu let využívá různých tepelných rozkladových technik jako 

je rozklad na horké plotně, rozklad v tlakových bombách, rozklad v hliníkových blocích          

a další. Mikrovlnná energie byla pro kyselinový rozklad poprvé využita v roce 1975. 

V počátcích byly využívány klasické kuchyňské mikrovlnné trouby a otevřené nádobky. 

V průběhu let se mikrovlnné trouby vyvilnuly ve spolehlivé a bezpečné laboratorní pece 

s přesnou regulací výkonu a teflonovými tlakovými nádobami s možností kontroly tlaku    

(obr. 5.1.). Nástup technologie mikrovlnných rozkladů v průběhu 80. let 20. století  přinesl 

výrazné snížení  doby rozkladu i rizika kontaminace rozkládaného vzorku (Nadkarni, 1984). 

Od 90. let 20.století jsou široce používány metody mikrovlnných rozkladů navržené 

americkou EPA (Environmental Protection Agency), které přesně popisují teplotní a časový 

průběh rozkladu.   

 

 

 

Obr. 5.1.: Analytická mikrovlnná pec 

 

Mikrovlnné systémy, ať už  s otevřenými nebo uzavřenými tlakovými systémy, jsou 

v současnosti nejvhodnější metodou rozkladu  komplexních matric, jako jsou půdy a 

sedimenty obsahující oxidy, jíly, silikáty a organickou hmotu. Bettineli a kol.(2000) uvádí 

jako hlavní výhody mikrovlnných pecí: 

 vysokou rychlost rozkladu 

 dobrou vyluhovatelnost kovů a těkavých prvků 



   

 nízké riziko externí kontaminace 

 nižší množství používaných kyselin 

 

Jedinou nevýhodou mikrovlnných pecí je jejich vysoká pořizovací cena, včetně cen 

teflonových bomb a ostatního příslušenství. Zatímco uzavřené tlakové systémy jsou 

nezbytností pro stanovení cekového obsahu těkavých prvků jako je  As, Se, Hg a Cr a 

zamezení jejich ztrát, otevřené tlakové systémy dovolují vyšší navážku vzorku a umožňují 

redukci množství kyselin výparem, která předchází analytickým problémům spojeným 

s vysokými koncentracemi kyselin v roztoku (Sastre a kol., 2002). 

Jinou běžně užívanou technikou rozkladu je rozklad na horké plotně (hot plate). Tento  

způsob sice nevyžaduje tak vysoké pořizovací náklady jako mikrovlnné pece, ale rychlostí 

rozkladu je nesrovnatelně nižší a spotřeba chemikálií naopak značně vyšší. Navíc zde existuje 

riziko ztráty analytu (Nábělková, 2005). 

 

 

5.3. Speciační analýzy 

 

5.3.1. Speciační analýza forem kovů ve vodách 

       

Diferenciace mezi jednotlivými formami stopových prvků ve vodách (speciační 

analýza) využívá řady principů. Prvním je rozlišení rozpustného podílu a podílu vázaného na 

tuhé částice jednoduchou filtrací filtrem o velikosti pórů 0,45 μm. Koplík a kol. (1997) uvádí 

následující postupy pro určení speciace prvků ve filtrátu: 

1) přímé použití látkově specifické analytické metody, kdy jen určité formy 

stanovovaného prvku poskytují analytický signál v závislosti na 

podmínkách. Příkladem prvního postupu je použití anodické rozpouštěcí 

voltametrie (ASV) pro stanovení ASV - labilní frakce kovů (Cu, Pb, Cd, 

Zn), kterou se aproximuje podíl toxických forem. Hlavní nevýhodou tohoto 

přistupu je nemožnost exaktního vyjádření výsledku speciace jako 

zastoupení chemických individuí. 

2) kombinace vhodné separační metody s citlivou prvkově specifickou detekční 

metodou (AAS, AES, ICP-MS). Druhý přístup předpokládá dělení 



   

jednotlivých prvkových forem a jejich následné stanovení. Jako dělící 

metody se uplatňují zejména:  

- extrakce organickými rozpouštědly (oddělení nepolárních organokovových 

sloučenin), případně analytu s následnou extrakcí 

- sorpce na iontoměniče včetně chelatačních iontoměničů se zabudovanými 

skupinami iminodioctové kyseliny nebo s thiolovými skupinami (zachycení 

volných iontů a labilních komplexů s afinitou k ionexu) 

- převedení na těkavé sloučeniny, jejich zachycení a postupné uvolňování 

- plynová chromatografie těkavých forem, případně původně netěkavých forem po 

jejich derivatizaci 

- kapalinová chromatografie 

- elektromigrační metody. 

 

5.3.2. Speciační analýza stopových prvků v sedimentu  

     

Říční a jezerní sedimenty představují heterogenní polyfázový systém obsahující 

anorganickou krystalickou a amorfní fázi, živou a neživou organickou hmotu, v koloidním 

stavu a ve stavu drobných částic, vodu a různé plyny v proměnlivých poměrech. Je to 

otevřený dynamický systém s kolísavými vstupy a výstupy hmoty a energie, kde se mezi 

jednotlivými složkami systému ustavuje rovnováha, která je časově a prostorově omezená 

(Borovec, 2000). 

Celkový obsah prvků v pevné fázi těchto systémů, zjištěný kompletní chemickou 

analýzou, nemůže být indikátorem potenciálního znečištění daného sedimentu. Poznatky 

geochemiků a fyzikálních chemiků o mobilitě a redistribuci stopových prvků a o jejich vazbě 

na pevnou fázi i toxikologů a fyziologů o různé míře toxických účinků těchto prvků na živé 

organismy vedly badatele k nutnosti analytického rozlišení, čili speciaci, různých forem 

výskytu a způsobu vazby prvků v pevné fázi. 

 Pro odhad mobility těžkých kovů v životním prostředí je u sedimentů důležité 

vyhodnocení jejich obsahu v kapalné fázi, tj. např. v intersticiálním (pórovém) roztoku resp. 

určení jejich vyluhovatelnosti ze vzorku působením různých extrakčních činidel. Extrakční 

pokusy mohou simulovat vymývání toxických prvků z půd nebo sedimentu, ke kterému 

dochází v přírodním prostředí, případně mohou poskytnout informace o podílu prvků 

přístupného vodním organismům (Koplík a kol., 1997). 



   

Termín speciace bývá užíván ve významu metodického postupu, který má za cíl 

rozlišit, případně stanovit koncentrace fyzikálně chemických forem prvku, v nichž se tento 

prvek vyskytuje ve studovaném vzorku. Využívá se zde rozdílných fyzikálně chemických 

vlastností prvků, jako je rozpustnost a extrahovatelnost různými rozpouštědly, afinita k 

chemicky identifikovaným fázím nebo různá reaktivita těchto forem k selektivním 

reagenciím. Přitom je třeba počítat s tím, že stopové prvky ve vzorku jsou distribuovány 

nerovnoměrně v závislosti na jejich afinitě k individuálním složkám matrice. Speciační 

analýza prvku pak odpovídá na otázku v jakých formách je prvek ve vzorku přítomen, jak je 

vázán na pevné fázi a za jakých podmínek lze očekávat jeho uvolnění do přírodního prostředí 

(Koplík a kol., 1997). 

  Nejobjektivnější informaci o velikosti rozpustného podílu předmětného prvku v 

původním vzorku bez použití extrakčních reagencií by bylo možno získat separací 

intersticiálního roztoku. Tento způsob však bývá pro jeho malé množství velmi obtížný, v 

některých případech nerealizovatelný běžnými laboratorními technikami. Proto se nejčastěji 

přistupuje k extrakci polutantů z pevné fáze různými extrakčními roztoky a jejich následnému 

stanovení v extraktech vhodnými instrumentálními metodami. 

 K tomuto účelu se používají extrakční reagencie, jako jsou roztoky neutrálních solí, 

tlumivé roztoky, chelatační látky, silné kyseliny, oxidační a redukční látky nebo roztoky 

alkálií. V některých případech jsou toxické prvky vázány na matrici vzorku méně pevně, 

takže je lze do roztoku uvolnit již pouhou extrakcí vodou, velmi zředěnými roztoky 

elektrolytů nebo komplexotvorných látek (Borovec, 2000). 

Více informací lze však získat sekvenční analýzou (sekvenční extrakcí), v níž je 

postupně používána řada selektivních extrakčních roztoků o rostoucí účinnosti, které postupně 

rozpouštějí jednotlivé složky pevné fáze nebo extrahují polutanty bez zjevného narušení 

matrice vzorku. Místo sekvenční extrakce je v některých případech používána paralelní 

extrakce vzorku. 

  

5.3.3. Sekvenční extrakce 

 

Sekvenční extrakce (někdy též sekvenční analýza) slouží ke zjištění rozdělení kovů 

asociovaných se sedimentem mezi různými geochemickými fázemi za měnících se 

fyzikálních, chemických a biologických podmínek v akvatickém prostředí. 

Při volbě vhodné sekvenční extrakce je nutno předem vzít v úvahu dva hlavní aspekty:  

       –  extrakce každé fáze předmětného vzorku musí být provedena selektivním činidlem,  



   

       –  během extrakce nesmí docházet k redistribuci stopových prvků mezi jednotlivými 

složkami vzorku. 

 Nejznámější je sekvenční extrakce, sestávající z pěti po sobě následujících kroků, 

publikovaná Tessierem a kol. (1979). Tato postupná extrakce rozlišuje pět hlavních 

geochemických forem výskytu těžkých kovů v sedimentu: 

1) výměnná frakce 

2) vazba na karbonáty (kyselinou rozpustná fáze) 

3) vazba na hydratované oxidy Fe a Mn (redukovatelná fáze) 

4) vazba na organickou hmotu a sulfidy (oxidovatelná fáze) 

5) reziduální fáze 

Uvedené formy se vyznačují rozdílnou mobilitou kovů a biologickou dostupností 

klesající od 1) k 5). Pro hodnocení environmentálních dopadů z kontaminovaného sedimentu 

je proto nezbytné identifikovat a kvantifikovat formy těžkých kovů, v jakých jsou 

v sedimentu vázány.  

Širokou škálu metod sekvenčních extrakcí publikovaných v letech 1973 až 2000 a 

jejich porovnání uvádí Filgueiras a kol. (2002). Tabulka 5.1. popisuje nejpoužívanější z nich 

včetně jejich autorů. Různé metody sekvenčních extrakcí pomocí specifických extrakčních 

činidel rozlišují různý počet identifikovaných geochemických frakcí kovů. Některé 

z uváděných metod umožňují podrobnější rozlišení než je tomu u nejznámějšího Tessierova 

postupu. Jsou jimi např. vazby na amorfní a krystalické oxidy železa, na oxidy manganu, 

vazby na rozpustné a nerozpustné organické látky. 

 

Tab. 5.1.: Schémata hojně aplikovaných sekvenčních analýz (Filgueiras a kol., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAKCE

SCHEMA (rok)
Výměnná Karbonátová

Snadno 

redukovatelná

Snadno 

oxidovatelná

Středně 

redukovatelná
Oxidovatelná

Slabě 

redukovatelná

Gibbs (1977) MgCl2 - -
NaOCl/ 

DCB
- - DCB

Tessier a kol. (1979) MgCl2 NaOAc - -
NH2OH.HCl/ 

HOAc

H2O2/    

NH4OAc
-

Salomons a 

Förstner (1984)
NH4OAc NaOAc NH2OH.HCl - NH4Ox/HOx

H2O2/    

NH4OAc
-

Miller a kol. (1986)
Ca(NO3)2/ 

Pb(NO3)2

HOAc/  

Ca(NO3)2

NH2OH.HCl K4P2O7 NH4Ox/HOx - NH4Ox/HOx

Elliot a kol. (1990) MgCl2 NaOAc - Na4P2O7 NH4Ox/HOx - -

Sahuquillo a kol. - 

BCR metoda (1999)
- HOAc NH2OH.HCl - -

H2O2/    

NH4OAc
-



   

Obrázek 5.2. znázorňuje nejčastěji používaná extrakční činidla a frakci kovů, ktrerá se 

jejich působením uvolní. Některé metody a příslušná činidla rozlišují i mezi labilní 

oxidovatelnou fází (vazba na huminové kyseliny a fulvokyseliny) a stabilní oxidovatelnou 

fází (vazba na oxidy a sulfidy),  mezi snadno redukovatelnou fází (vazba na oxidy Mn), 

středně redukovatelnou fází (vazba na amorfní oxidy Fe) a slabě redukovatelnou fází (vazba 

na krystalické oxidy Fe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2.: Nejčastěji používaná extrakční činidla a uvolňované frakce kovů 
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ve vzorku a tím následně komplikovat interpretace získaných analytických výsledků (Gleyzes 

a kol., 2002). 

Extrakce sedimentů různými činidly a následné stanovení příslušných prvků v 

připravených extraktech vhodnými instrumentálními metodami umožňuje odhadnout 

rozpustný podíl a podíly vázané na různé složky půdy nebo sedimentu. Používaná extrakční 

činidla jsou buď roztoky neutrálních solí (CaCl2 nebo MgCl2), acetátové či oxalátové tlumivé 

roztoky, roztoky chelatačních činidel (EDTA nebo DTPA), redukčních činidel (NH2OH.HCl), 

silné kyseliny a oxidační činidla (HCl, HNO3, HC1O4, HF, H2O2) nebo roztoky alkálií 

(NaOH, Na2CO3) (Sahuquillo a kol., 2003). Ve speciačních schématech lze použít buď 

sekvenční extrakce řadou extrakčních činidel o rostoucí účinnosti, která rozpouští postupně 

jednotlivé frakce, nebo paralelní extrakce původního vzorku jednotlivými činidly.  

Extrakční roztoky jsou voleny tak, aby při interakci s pevnou fází simulovaly děje, k 

nímž dochází za přírodních podmínek, jako je iontová výměnná reakce, desorpce, rozpouštění 

karbonátů, oxidace, nebo rozpouštění hydratovaných oxidů FeIII+ a MnIV+ vyvolané redukcí 

FeIII+ na FeII+ a MnIV+ na Mn II+(Borovec, 2000).  

Protože se jedná o sekvenční extrakci, chyby způsobené kontaminací jiných složek 

analyzovaného vzorku v důsledku redistribuce toxických prvků nebo neúplnou extrakcí v 

jednom extrakčním stupni jsou eliminovány následujícím extrakčním stupněm. 

 

Výměnná frakce 

Prvním krokem v sekvenční extrakci zpravidla bývá iontová výměna prvků vázaných 

na povrchu pevné fáze za ionty z extrakčního činidla  (Mg2+, Ba2+, Ca2+, NH4
+). Do roztoku se 

uvolní kovy, které byly původně vázány na výměnných centrech povrchu pevné fáze a jejich 

místa zaujmou ionty z roztoku. Při této reakci nevznikají ani nezanikají chemické (kovalentní) 

vazby. S klesající velikostí zrn obvykle roste podíl výměnných iontů shodně s rostoucím 

obsahem jílových minerálů v říčním sedimentu. Prvky, které přecházejí do roztoku při iontové 

výměně lze pokládat za potenciálně nejvíce nebezpečné pro biosféru, neboť k iontové výměně 

nemusí docházet pouze ionty extrakčního činidla ale přítomností ostatních iontů ve vodě. 

Nejčastěji používaná činidla v této fázi extrakce jsou elektrolyty ve vodných roztocích jako 

CaCl2, MgCl2, BaCl2, CH3COONH4 a Ca(NO3)2 (Gleyzes a kol., 2002). Například činidlo 

MgCl2 využívá silné kapacity Mg2+ pro iontovou výměnu a slabé komplexotvorné schopnosti 

Cl-. Hodnoty pH se při extrakci výměnné frakce kovů pohybují kolem neutrálních hodnot. 

 



   

Karbonátová frakce 

Druhým krokem sekvenční extrakce bývá zpravidla rozpuštění karbonátů a desorpce 

prvků, vázaných na povrchu pevné fáze adsorpčními silami. Při extrakci tak dochází k 

uvolnění kovů koprecipitovaných s karbonátovými minerály a dále kovů specificky 

sorbovaných na povrchu jílů, organické složky a hydratovaných oxidech Fe/Mn.. Rozpouštění 

pevné fáze karbonátů a desorpce kovů jsou velmi citlivé na hodnotu pH, která se při tomto 

kroku pohybuje okolo 5. Pokud je obsah uhličitanů v sedimentu příliš vysoký (>15% CaCO3), 

nerozpustí se všechny a jsou rozloženy až v následujícím kroku a dochází tak k nadhodnocení 

frakce vázané na hydratované oxidy Fe/Mn (Gleyzes a kol., 2002). Některá schémata 

sekvenčních analýz, jako např. BCR analýza, spojují výměnnou a karbonátovou frakci do 

jednoho kroku, který nazývají kyselinou extrahovatelná frakce. Ta potom představuje 

nejdostupnější frakci kovů pro biosféru. Stephens a kol. (2001) uvádí jako hlavní výhodu 

definování kyselinou extrahovatelné frakce fakt, že spojením karbonátové a výměnné frakce 

lze předejít nepřesnostem způsobeným nedostatečnou selektivitou činidel užívaných při 

extrakci těchto dvou frakcí (Sahuquillo a kol., 2003). Nejčastěji používaným činidlem pro 

loužení karbonátové či kyselinou extrahovatelné frakce je kyselina octová nebo kyselina 

octová pufrovaná octanem sodným. 

 

Redukovatelná frakce 

Tuto frakci představují především hydratované oxidy Fe a Mn, které mohou vytvořit 

povlaky na povrchu částic a stávají se tak zvláště významnými koncentračními centry. Z 

hodnot oxidačně-redukčních potenciálů Fe a Mn vyplývá, že při poklesu Eh, např. vlivem 

bakteriální činnosti v pohřbeném říčním sedimentu, nejprve přechází do roztoku Mn4+ v 

důsledku jeho redukce na Mn2+ a teprve po dalším poklesu Eh přechází do roztoku Fe3+ po 

jeho redukci na Fe2+. Hydratované oxidy železa jsou tedy v přírodních vodách stabilní za 

všech podmínek s výjimkou velmi kyselých roztoků nebo redukčního prostředí. Na rozdíl od 

toho, jsou hydratované oxidy manganu stabilní pouze v silně oxidačním, neutrálním až 

bazickém prostředí. To znamená, že v přírodním prostředí v sedimentech obsahující 

hydratované oxidy železa s Fe3+ může, ale také nemusí být Mn ve formě Mn4+ jako 

hydratovaný oxid. Avšak, v redukčním prostředí, kde je veškeré železo převedeno na Fe2+, 

nemůže již být Mn ve formě hydratovaných oxidů Mn4+, ale pouze jako Mn2+ (Borovec, 

2000). 



   

Díky výše popsasným vlastnostem železa a manganu lze za pomoci různých činidel 

docílit selektivní redukce amorfních či krystalických oxyhydroxidů Fe nebo Mn. Gleyzes        

a kol. (2002) uvádí jako příklady selektivních redukcí tyto extrakce: 

- snadno redukovatelné složky sedimentu - amorfní hydratované oxidy manganu: 

V přírodním prostředí se tyto prvky uvolňují do intersticiálního roztoku již po 

krátkodobém pohřbení sedimentu a odpovídající redukci MnO2 na Mn2+. Za těchto 

podmínek se velmi dobře rozpouštějí amorfní hydratované oxidy manganu. Činidlem 

pro tuto extrakci bývá méně koncentrovaný NH2OH.HCl.   

 -     středně redukovatelné složky sedimentu - amorfní hydratované oxidy železa: 

V tomto extrakčním stupni jsou do roztoku uvolněny prvky vázané na amorfní 

hydratované oxidy železa v důsledku redukce Fe3+ na Fe2+. V přírodě dochází k 

tomuto jevu při dlouhodobém pohřbení sedimentu v prostředí s aktivní bakteriální 

činností. Selektivním redukčním činidlem pro tuto redukci je oxalátový tlumič. Ten 

redukuje Fe3+ a s uvolněným Fe2+ vytváří komplex. V tomto extrakčním stupni se do 

roztoku uvolní spolu s Fe též menší množství Al a Si pocházející z jílových minerálů 

se špatně uspořádanou strukturou a z amorfních hydratovaných oxidů Al a Si. 

-     slabě  redukovatelné  složky  sedimentu  -  krystalické  hydratované  oxidy  železa se 

většinou neurčují, neboť se za přírodních redukčních podmínek většinou ze sedimentu 

neuvolní.  

 Pokud se hydratované oxidy Fe/Mn určují společně jako redukovatelná složka 

sedimentu je nejčatěji užívaným redukčním činidlem hydroxylamin hydrochlorid 

(NH2OH.HCl) nebo kyselina oxalová.  Tato extrakční činidla obsahují redukční složku a 

ligand, který zachytí uvolněný iont v rozpuštěné formě. Efektivnost činidla je dána jeho 

redukčním potenciálem a schopností atakovat různé krystalické formy Fe a Mn oxihydroxidů. 

Redukce může probíhat v několika krocích v závislosti zda se odstraňují amorfní či 

krystalické Mn / Fe oxidy (Filgueiras a kol., 2002). 

Borovec uvádí, že hydroxylamin hydrochlorid redukuje oxidy manganu poměrně 

snadno, oxidy železa se rozpouští obtížněji. K jejich redukci je zapotřebí zvýšené  

koncentrace činidla a delší doby míchání. Urychlení ataku oxidů železa napomáhá snížení pH 

kyselinou dusičnou nebo přídavek HCl či kyseliny octové. V druhém případě se využívají 

komplexotvorné vlastnosti chloridových a acetátových iontů pro zabránění readsorpce 

uvolněných iontů kovů (Borovec, 2000). 

 



   

Oxidovatelná frakce 

Oxidovatelná frakce sedimentů je tvořena zejména organickou hmotou a sulfidy. 

V sedimentech tvoří organickou hmotu především komplexní polymerické sloučeniny: 

huminové látky, v menší míře potom uhlovodíky, bílkoviny peptidy aminokyseliny, tuky, 

vosky, atd. Organické povlaky se mohou tvořit na anorganických částicích např. na 

hydratovaných oxidech Fe/Mn. V oxidačních podmínkách organické látky degradují, což 

vede k uvolnění sorbovaných kovů. Některá oxidační činidla současně oxidují přítomné 

sulfidy.  

Při sekvenčních extrakcích lze rozlišovat snadno oxidovatelné složky sedimentu 

tvořené především huminovými kyselinami a fulvokyselinami. Ty jsou podle Borovce 

nejčastěji extrahovány alkalickými solemi K4P2O7 a Na4P2O7. V případě vazby kovů na 

„labilní formu“ organické hmoty a na sulfidy dochází v přírodním prostředí snadno k jejich 

remobilizaci již pouhým účinkem vzdušného kyslíku (Borovec, 2000). Zbylou část potom 

tvoří ostatní oxidovatelné složky sedimentu, zpravidla organická hmota a sulfidy oxidované 

nejčastěji peroxidem vodíku. H2O2 se používá v roztoku kyseliny dusičné pro zabránění 

formace Fe hydroxidů při vyšším pH. Zpravidla následuje extrakce s octanem amonný, který 

má slabě komplexační vlastnosti (Gleyzes a kol., 2002). 

 

Reziduální frakce 

Reziduální frakce sedimentu je frakce zbývající po extrakci všech předchozích 

jmenovaných frakcí. Skládá se především z konsolidované organické hmoty, oxidů, 

silikátových a nesilikátových minerálů. Těžké kovy vázané v těchto stabilních strukturách 

nejsou potenciálně nebezpečné pro živé organismy, neboť k jejich uvolnění do životního 

prostředí dochází velmi pozvolna a po dlouhou dobu. Nejstabilněnší z reziduálních složek 

jsou silikátové minerály, které lze rozložit pouze působením směsí koncentrovaných kyselin 

obsahujcí kyselinu fluorovodíkovou. Podle volby totálního nebo pseudototálního rozkladu se  

při rozkladu reziduální frakce sedimentů nejčastěji užívají směsi silných kyselin HNO3, HCl,  

HF a HClO4 v různých poměrech. 

 

Ve snaze o harmonizaci široké škály používaných metod sekvenční analýzy byla 

v roce 1993 v programu SM&T-Standards, Measurement and Testing  Programme (dříve 

BCR-The Community Bureau of Reference) při Evropské komisi vyvinuta metoda originální 

třístupňové sekvenční analýzy určená přímo pro půdy a sedimenty společně se standardním 



   

referenčním materiálem CRM 601. Metoda spočívá v třístupňové extrakci pomocí kyseliny 

octové, hydroxylaminu hydrochloridu a peroxidu vodíku. 

Tato metoda byla v roce 1999 pro zvýšení reprodukovatelnosti modifikována úpravou 

pH a koncentrace hydroxylaminu během druhého kroku extrakce (Rauret a kol., 1999). 

Podrobná specifikace extrakčních podmínek všech kroků a přesný návod pro přípravu 

extrakčních roztoků směřují k zamezení jakýchkoli rozdílností narušujících 

reprodukovatelnost metody. Současně byl vydán standartní referenční materiál sladkovodního 

sedimentu CRM 701 (Rauret a kol., 2001) s certifikovanými hodnotami šesti 

extrahovatelných těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb a Zn), který zahrnuje i indikativní hodnoty 

těchto kovů po extrakci rezidua i celkového vzorku metodou pseudototálního rozkladu 

lučavkou královskou (aqua regia digestion method ISO 11466). Referenční materiál by měl 

být rozkládán vždy v několika replikách společně se sadou vzorků pro kontrolu přesnosti a 

správnosti průběhu sekvenční extrakce. Tabulka 5.2. uvádí pro srovnání metodu Tessiera a 

kol. (1979) a optimalizovanou BCR metodu sekvenční extrakce (1999). 

 

Tab. 5.2.: Porovnání dvou schémat sekvenční extrakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody a nevýhody sekvenční extrakce 

Jedním z problémů, kterým se při sekvenčních extrakcích pravidělně čelí je 

reprodukovatelnost výsledků. Variabilní výtěžnost nepřekvapuje z několika důvodů. Jednak je 

mnoho manuálních operací při vlastní sekvenční analýze, dochází k častému přelévání 

z nádoby do nádoby, a při kontaktu s peroxidem vodíku a následném zahřívání hrozí 

v důsledku bouřlivé reakce únik analytu z reakčních nádob. Dále se sčítají chyby analytického 

 

frakce činidlo teplota pH frakce činidlo teplota pH 

výměnná 1M MgCl 2 22±5 °C 7 

karbonátová 1M NaOAc 22±5 °C 5 

redukovaná  
(ox/hydrox  
Fe/Mn) 

0,04M  
NH 2 OH.HCl ve 
25% kys.octové 96±3 °C 

redukovaná  
(ox/hydrox  
Fe/Mn) 

0,5M NH 2 OH.HCl obs. 

2M HNO 3  (1-1) 22±5 °C 1,5 
0,02M HNO 3 30%     

H 2 O 2 85±2 °C 2 30%    H 2 O 2 22±5 °C 2(3) 

30%    H 2 O 2 85±2 °C 2 - 85±2 °C 

30%    H 2 O 2 85±2 °C 
1M NH 4 OAc ve 20% 

HNO 3 22±5 °C 2 

reziduální HF a HClO 4 reziduální HNO 3 , HF, nebo aqua regia 

oxidovatelná  
(na org.hmotě) 

oxidovatelná  
(na org.hmotě) 

3,2M NH 4 OAc ve 

20% HNO 3 22±5 °C 2 

TESSIER BCR (optimalizovaná) 

kyselinou  
extrahovatelná 0,11M HOAc 22±5 °C 



   

stanovení prvků, které jsou analyzovány vždy z jiného prostředí. I přes to, že všechna činidla 

jsou pužívána v čistotě p.a., obsahují slepé vzorky vždy určité zatížení těžkými kovy a to 

především činidla jako je octan amonný a hydroxylamin hydrochlorid. Kontrola správnosti 

neboli validace naměřených hodnot prostřednictvím standartního referenčního materiálu je 

jedinou opravdovou zárukou správnosti naměřených výsledků a měla by probíhat pro každou  

sadu analyzovaných vzorků (viz. kapitola 4.4.3. Validace – ověření správnosti měření). 

Dalším způsobem kontroly správnosti sekvenční extrakce je hmotnostní bilance, která ukáže 

shodu mezi sumou koncentrací každého analyzovaného prvku, jak byla zjištěna z jednotlivých 

extrakčních stupňů, a jeho celkovou koncentrací získanou totálním rozkladem celého vzorku. 

Součet koncentrací každého prvku v porovnání s jeho celkovou koncentrací ve vzorku by se 

měl v ideálním případě pohybovat mezi 80 % až 120 %.  

Nejčastějším interním zdrojem chyb při extrakci jednotlivých frakcí v sekvenčním 

schématu bývají nedostatečná selektivita – specifičnost extrakčního činidla, readsorpce a 

redistribuce prvku během extrakce a vliv specifických laboratorních podmínek během 

extrakce jako je pH, míchání, centrifugace a další (Gleyzes a kol., 2002).   

 Selektivní činidla by měla rozpouštět jednu mineralogickou fázi vstupujícího vzorku  a 

tak vyvolat přechod vázaných kovů do rozpuštěné formy. To však nikdy zcela neplatí, proto 

je třeba vhodně interpretovat, tedy vztahovat získanou část extrahovaných kovů ne na 

mineralogickou frakci, ale na typ použitého činidla (Sahuquillo a kol., 2003). Rozpouštěná 

fáze buď není dostatečně celá rozpuštěná (např. organická hmota a karbonáty) nebo se 

částečně rozpouští i jiné fáze během extrakčního kroku, kdy by se rozpouštět neměly. 

Filgueiras a kol. uvádí jako příklad rozpouštění sulfidů v kyselých podmínkách během 

karbonátového a kyselinou extrahovatelného kroku. Vlivem nedostatečné selektivity činidla 

vede rozpuštění FeS ke zpětnému vysrážení rozpuštěných kovů se sulfidovými ionty. 

Rozklady hydroxylamin hydrochloridem zase mohou vést k nadhodnocení kovu vázaného na 

redukovatelnou frakci, zvláště olova (Filgueiras a kol., 2002). 

Dalším častým problémem je readsorpce a redistribuce kovu během rozpouštění nebo 

mezi jednotlivými extrakčními kroky. Důvodem může být neúplné rozpuštění extrahované 

fáze nebo změny pH. Filgueiras a kol. (2002) uvádí jako častý jev redistribuci olova na 

oxidech železa i na huminových látkách při vyšších vstupních koncentracích olova, podobná 

situace může nastat i pro zinek a měď. U anoxických vzorků sedimentu doporučuje Borovec 

(2000) provádět všechny kroky extrakce vyjma kroku reziduálního v atmosféře plynného 

dusíku pro zabránění oxidace některých složek sedimentu a redistribuce prvků. Přes všechna 

tato opatření je vhodné provést sekvenční analýzu co nejdříve po odběru vzorků, neboť žádná 



   

z dosud známých metod konzervace zcela neuchrání počáteční stav asociace toxických prvků 

v předmětném sedimentu.  

Dnes je všeobecně známo, že toxicita a mobilita těžkých kovů závisí na jejich 

chemické formě a na způsobu jakým jsou ve vzorku vázány. Jak bylo mnoha autory prakticky 

ověřeno, sekvenční extrakce poskytuje důležité informace, které mohou být využity při řešení 

řady problémů distribuce prvků v multifázovém systému sladkovodních sedimentů. Ačkoliv 

laboratorní výsledky nemohou přesně postihnout procesy v reálném přírodním prostředí, 

metoda sekvenční analýzy simuluje několik možných přírodních i antropogenních modifikací 

environmentálních podmínek. Na sled extrakcí lze potom pohlížet jako na stupnici potenciální 

dostupnosti kovů pro biosféru (Gleyzes a kol., 2002). Jakkoli jsou metody sekvenčních 

extrakcí kritizovány za nejednotnost jednotlivých procedur, nedostatečnou selektivitu 

použitých reagencií a závislost na použité metodě, je sekvenční extrakce široce používaná 

metoda pro určení frakcionace stopových a jiných prvků v sedimentech i půdách (Filgueiras a 

kol., 2002).      

 

 

5.4. Anorganická instrumentální analýza 

 

V současnosti je používána řada analytických metod pro anorganickou prvkovou 

analýzu environmentálních vzorků. Pro analýzu těžkých kovů jsou vzhledem k jejich 

stopovým koncentracím (ppm, ppb) ve vzorku nejvhodnější metody založené na principech 

atomové nebo hmotnostní spektrometrie (Dean, 2003). Jsou jimi atomová absorpční 

spektrometrie-AAS (Atomic Absorption Spectrometry) a hmotnostní spektrometrie 

s indukčně vázaným plazmatem- ICP MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), 

popř. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem-ICP OES (Inductively 

Coupled Plasma Optical Emmision Spectrometry).  

 

5.4.1. AAS 

 

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) je metoda založená na měření absorpce 

světelného záření volnými atomy studovaného materiálu a je jednou z nejrozšířenějších 

analytických metod především díky své relativní jednoduchosti a finanční dostupnosti. 

Hlavními komponentami atomového absorpčního spektrometru jsou: zdroj záření, atomizátor, 



   

mřížkový nebo hranolový monochromátor, fotonásobič jako detektor se zesilovačem               

a zařízení pro záznam absorbančního signálu (obr. 5.3.). 

Principem  AAS  je   absorpce  záření  volnými  atomy  v  plynném stavu, které 

vznikají v atomizátorech. Excitované atomy vznikající v atomizátoru (přeskokem elektronů 

na vyšší energetické hladiny) vydávají energii ve formě světelného záření, prostor excitace je 

prosvětlován paprskem světla o stejné vlnové délce , jako je záření emitované při excitaci 

daného atomu. Zdrojem záření je lampa - výbojka s dutou katodou. Atom, ve snaze o 

vyrovnání vnitřní energie, absorbuje zpět vydanou energii ve formě záření z výbojky. 

Neabsorbované záření prochází monochromátorem, dopadá na fotonásobič a vzniklý 

proudový signál je po zesílení indikován elektrickým indikátorem, digitálním záznamem nebo 

registrován jako absorbance čili úbytek záření emitovaného výbojkou. 

(http://cheminfo.chemi.muni.cz/chemsekce/predmety/ C7300/index.htm).  

 

 

 

 

Obr. 5.3.:  Schéma atomového absorpčního spektrometru 

 

Vhodným prostředím atomizace může být plamenový hořák v případě FAAS 

(nejčastější typy plamenů jsou směsi acetylen/vzduch, t=2300°C a acetylen/N2O, t=2700°C) 

nebo elektrotermické atomizátory (GFAAS). Při analýze metodou GFAAS je třeba jen velmi 

malý objem vzorku, který se zavádí do grafitové pícky, kde dochází k elektrotermické 

atomizaci. Na rozdíl od plamenového atomizátoru v gafitovém jsou průběh a teplota různých 

kroků, tj. sušení, rozklad (pyrolýza) a atomizace naprogramovány  a každá fáze je 

charakterizována rychlostí nárůstu teploty, dobou trvání rozkladu při dosažené teplotě, touto 

teplotou a průtokem plynu. Elektrotermická atomizace v kyvetě má výhodu v dosažení 

vyššího počtu volných atomů v atomizačním prostředí a tím se zvyšují detekční možnosti 

přístroje. Touto metodou je tedy možno stanovovat nižší koncentrace než je tomu u FAAS 

(Dean, 2003).  

Metoda AAS je vhodná pro kvantitativní stanovení hlavních, vedlejších i stopových 

prvků v pevných materiálech (převedených do roztoku), vodách a výluzích. S její pomocí lze  

http://cheminfo.chemi.muni.cz/chemsekce/predmety/%20C7300/index.htm


   

přesně a relativně levně měřit obsahy cca 40 prvků. Detekční limity se při stanovení metodou 

AAS pohybují v rozsahu jednotek až desítek μg/l (ppb). Metoda není dostatečně citlivá pro 

stanovení důležitých prvků jako je U, Th, Nb, Ta, W a prvků vzácných zemin. 

 

5.4.2. ICP MS 

 

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem je analytická spektrální 

technika kombinující ICP (Inductively Coupled Plasma – indukčně vázané plazma) jako zdroj 

kladně nabitých částic a hmotnostní spektrometrii (MS – Mass Spectrometry), která tyto 

částice detekuje.  

Zdrojem kladně nabitých iontů je plazmový zdroj tvořený radiofrekvenčním (RF) 

generátorem a indukční cívkou, plazmovým hořákem, mlžnou komorou a zmlžovačem 

(obr.5.4.). Spojení neboli přechodnou část tvoří tzv. expanzní komora umožňující pohyb 

nabitých iontů z prostředí atmosférického tlaku (plazmový hořák) do prostředí s vysokým 

vakuem, ve kterém je umístěn detektor iontů. Vlastní hmotnostní spektrometr je tvořený 

iontovou optikou, kvadrupólem a detektorem. Všechny tyto součásti, včetně expanzní 

komory, jsou výkonnými čerpadly zbavovány vzduchu, aby byl umožněn pohyb vznikajících 

iontů z plazmy do analyzátoru a zároveň, aby částice vzduchu nerušily vlastní stanovení 

(Mihaljevič a kol., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.4.:  Schéma hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem  s vyobrazením 

plazmového hořáku (fotografie převzata z http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/icplab/index.htm) 
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Pomocí inertního plynu (Ar) a zmlžovače (většinou koncentrický skleněný) je tvořen v 

mlžné komoře z  kapalného vzorku aerosol,  který se dostává do hořáku. Vznik plazmatu 

v hořáku tvořeném třemi koncentrickými křemennými trubicemi je způsoben fluktuacemi 

elektrického pole v prostředí indukční cívky. Průchodem aerosolu vzorku plazmatem vzniká 

pára, následně atomy a ionty. Vysoká teplota plazmatu (nejčastěji 7000-8000°C) je schopna 

ionizovat většinu prvků. Do vlastního hmotnostního spektrometru vstupuje paprsek 

ionizovaných částic expanzní komorou ohraničenou dvěma kužely - děliči tlaku. 

V hmotnostním spektrometru dochází k pohlcení fotonů pomocí iontové optiky a urychlení 

iontového paprsku  do kvadrupólového separátoru tvořeného čtyřmi kovovými tyčemi, které 

oscilací svého elektromagnetického pole umožní pohyb iontu směrem k detektoru. Kvadrupól 

funguje jako filtr propouštějící ionty v závislosti na jejich definovaném poměru 

hmotnost/náboj (Dean, 2003). Ionty prošlé kvadrupólem dopadají na detektor a jejich signál 

je dále zesilován v elektronovém násobiči. Kaskádový tok elektronů je zaznamenán jako 

výsledný signál a dále zpracováván. 

Analýzu metodou ICP MS znesnadňuje řada interferencí a paměťové efekty. 

Interference se rozlišují na spektrální dané překryvem hmotnostních spekter iontů                   

a interference nespektrální způsobené zejména složením matrice. Spektrální interference 

komplikují stanovení K, Ca, Fe a Se, vyvolávají je rovněž prvky matrice nebo nosného plynu 

spojené do polyatomových částic (kombinací Ar, O, C, N, H s dalšími ionty). Stupeň zatížení 

spektrálními interferencemi je u ICP MS nižší oproti ICP OES (Hall, 1992). Nespektrální 

interference (zesílení či potlačení signálu) vyvolávají matriční prvky tím, že ovlivňují 

energetické poměry a tudíž ionizační rovnováhy v plazmatu. Pomocí interního standardu 

systém opravuje výchylky změřené koncentrace analytu vzniklé náhodnou nestabilitou 

přístroje. Interní standard by se měl svojí hmotností blížit hmotnostem prvků v analyzované 

škále a být dobře ionizovatelným prvkem nevyskytujícím se ve vzorku. Nejčastěji bývá 

interním standardem 115In, 45Sc, 209Bi nebo 103Rh (Mihaljevič a kol., 2004). Problém 

matričních interferencí lze mimo jiné řešit různými technikami separace matrice                       

a prekoncentrace analytu (Dressler a kol., 1998).  

Významné paměťové efekty (schopnosti měřit signál, i když přestal být vstřikován 

analyzovaný vzorek) vytvářejí zejména prvky jako B, I, Hg a Sn, které dlouhou dobu ulpívají 

na stěnách hadiček a hořáku (Mihaljevič a kol., 2004). 

ICP MS je metoda určená k analýze stopových a ultrastopových koncentrací prvků. 

Přístroj je během několika sekund schopný změřit koncentrace široké škály prvků, která je 



   

dána počtem prvků v kalibračním roztoku. Marabini a kol. (1992) uvádí jako hlavní výhody 

ICP MS oproti ostatním spektrálním metodám (FAAS, GFAAS, ICP OES): 

 

 nízké detekční limity (u řady těžkých kovů ng/l – ppt) díky vysoké citlivosti 

elektronového násobiče, který transformuje hmotnost každého dopadajícího iontu na 

elektrický signál 

 možnost analyzovat prvky vzácných zemin, refraktorní prvky, platinové prvky a zlato, 

halogeny, C a S 

 vysoká rychlost analýzy (schopnost analyzovat až 90 prvků za 5 min) díky schopnosti 

kvadrupólového detektoru měnit ve zlomku vteřiny podmínky průchodu různých iontů 

 jednoduchost hmotnostního spektra - pro každý prvek existuje alespoň jeden izotop 

bez spektrálního překryvu  

 schopnost analýzy izotopových poměrů prvků 

 

 

Mezi důležitá omezení náleží vlastnosti analyzovaného vzorku. Ten nesmí obsahovat 

velké koncentrace kyselin, organických sloučenin a velká množství solí (celkové množství 

tuhých látek musí být nižší než cca 1 g/l). Metodou ICP MS nelze analyzovat fluor a vzácné 

plyny, neboť mají vyšší ionizační potenciál než Ar a nelze je tudíž v prostředí argonu 

ionizovat.  

V současné době již existuje řada přídavných zařízeních k ICP MS, které usnadňují            

a urychlující vlastní měření a umožňují odstranění interferenčních vlivů, zejména matričních. 

Introdukce vzorku prostřednictvím laserové ablace, elektrotermálního odpařování (Byrne a 

kol., 1997), či dávkování do proudu umožňuje měření vzorků tuhých, silně viskózních, či 

vzorků s vysokým obsahem solí bez předchozí složité úpravy (Hall, 1992). 

Nezanedbatelným faktem při využití ICP MS je kromě vysoké pořizovací ceny i 

vysoká cena chodu instrumentace. Náklady vznikají zejména velkou spotřebou argonu, 

spotřebou energie pro vlastní přístroj, energie na chod klimatizace a ventilace laboratoře. 

Další náklady představují superčisté chemikálie a kyseliny, dále pak referenční materiály 

(Mihaljevič a kol., 2004). 

 

 

 

 

 



   

5.4.3. Validace – ověření správnosti a přesnosti měření 

 

Validace je důležitým krokem v analýze, neboť potvrzuje správnost měření                       

a spolehlivost získaných výsledků. Kritérium, podle něhož je správnost celého procesu 

(rozkladu i vlastní analýzy) hodnocena, vychází z normy ISO Guide 33 „Uses of Certified 

References Materials“ z roku 1989 a je jím vztah:  -a2 - 2σL < X – μ < a1 + 2σL (X je průměrná 

hodnota replikátů ref.materiálu, μ je certifikovaná hodnota, σL  je standartní odchylka metody, 

a1  a a2 jsou vyrovnávací hodnoty zvolené dle ekonomických a technických limitací).  

 

Validace dat v této práci probíhá prostřednictvím analýzy několika replik standartního 

referenčního materiálu pro metodu sekvenční analýzy (CRM 701) rozkládaného společně se 

zkoumanými vzorky, u kterého jsou přesně známy koncentrace šesti těžkých kovů 

extrahovaných během jednotlivých kroků extrakce. Shoda naměřených a certifikovaných 

hodnot je po analýze porovnávána. Prostřednictvím výpočtu koeficientu determinace pro 

jednotlivé kroky extrakce daného kovu lze kvantifikovat shodu průměru naměřených hodnot s 

hodnotami  certifikovanými, neboli určit tu část variability naměřených hodnot,  kterou lze 

vysvětlit pomocí lineárního modelu mezi naměřeným a certifikovanými hodnotami. 

Hodnocením správnosti metody je tedy určit přítomnost či nepřítomnost náhodné soustavné 

složky chyby otestováním velikosti rozdílu mezi hodnotou "dáno" a "nalezeno" analýzou 

referenčního materiálu.   

Dalším způsobem interní kontroly správnosti sekvenční analýzy je porovnání hodnot 

získaných celkovým rozkladem vzorku a součtu jednotlivých kroků sekvenční analýzy včetně 

totálního rozkladu residua. Vzhledem k mnoha manuálním operacím v průběhu sekvenční 

analýzy (separování pevné a kapalné fáze v každém kroku, převádění analytu z nádoby do 

nádoby) dochází ke sčítání nepřesností z průběhu rozkladu i jednotlivých analytických 

stanovení. Jako tolerovaná mez rozdílu hodnot sekvenční extrakce a rozkladu celkového 

vzorku se proto uvažuje hodnota 10–20 %. 

Přesnost metody je definována jako těsnost shody získané hodnoty s jeho skutečnou 

přijatou referenční hodnotou. Hodnocení přesnosti měření lze provést na základě výpočtu 

RSD (relativní směrodatné odchylky) pro hodnoty z analýzy replikátů referenčního materiálu 

nebo replikátů vlastních vzorků, které by neměly přesahovat 10%. 

 

 

 



   

6.  METODIKA PRÁCE 

 

 Na základě rešerše v současnosti používaných metod zpracování vzorků sedimentu           

a analýzy těžkých kovů a s maximálním využitím všech dostupných laboratorních technik byl 

zvolen následující metodický postup pro stanovení koncentrace TK ve vodě a sedimentech, 

stanovení geochemické distribuce TK v sedimentu a stanovení doplňkových mineralogických 

a geochemických charakteristik sedimentu.  

 

Jednotlivé kroky zpracování a analýz vzorků probíhaly na následujících pracovištích: 

 

 zmražení, lyofolizace, sítování a mikrovlnný rozklad vzorků sedimentu - Laboratoř 

ekologických rizik městského odvodnění (LERMO) Katedry zdravotního                     

a ekologického inženýrství ČVUT v Praze 

 sekvenční extrakce BCR – Laboratoř G.B.Marshalla Ústavu pro životní prostředí 

(ÚŽP) Přírodovědecké fakulty UK v Praze 

 instrumentální stopová analýza ICP-MS – Laboratoř ICP-MS Ústavu geochemie, 

mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty UK v Praze 

 prášková difrakční analýza -  Laboratoř rentgenové difrakce Ústavu geochemie, 

mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty UK v Praze 

 chemická a geochemická analýza sedimentů – Laboratoř Výzkumného ústavu 

meliorací a ochrany půdy Praha 

 úprava vzorků a stanovení základních fyzikálně-chemických ukazatelů vody – 

Laboratoř ochrany vod Ústavu pro životní prostředí (ÚŽP) Přírodovědecké fakulty UK 

v Praze 

 

 

6.1. Odběr a úprava vzorků  

 

V období  podzim 2004 až jaro 2005 byly na odběrových profilech tří sledovaných 

toků odebírány vzorky sedimentů a vody pro následné stopové analýzy těžkých kovů. Odběry 

sedimentů doprovázené odběrem vody  probíhaly v půlročních intervalech (na jaře a na 

podzim) v letech 2004-2005. Na jaře 2005 proběhl též jednorázový odběr sedimentů 

Hostivařské přehrady. 



   

Další vzorky vody pro stanovení základních fyzikálně-chemických ukazatelů byly na 

sledovaných tocích odebírány průběžně v letech 2004-2005 s frekvencí cca 2 měsíce. Tyto 

odběry a následné analýzy probíhaly ve spolupráci s Laboratoří ekologických rizik městského 

odvodnění (LERMO) Katedry zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT v Praze. 

 

Voda 

Vzorky vody byly odebírány do 1,5 l PET lahví od neochucených vod. Vzorky vody 

pro analýzu TK byly po přesunu do laboratoře přefiltrovány od hrubých nečistot do 100ml PE 

vzorkovnic předem louhovaných ve 4M HNO3, dále byly fixovány konc. HNO3 p.a. (1 ml 

kyseliny na 100 ml vzorku) a před analýzou uchovávány v chladničce.  

 

Sediment 

Vzorky povrchových sedimentů byly do hloubky 10 cm odebírány plastovou lopatkou 

do PP plastových přepravek (1,5 l) vhodných pro mražení a ihned po převozu do laboratoře 

zmraženy na teplotu –20C. Vzorky byly nejprve vysušeny metodou lyofilizace zařízením 

CHRIST ALFA 1-4 a poté byly nylonovým sítem s velikostí ok 600 m odstraněny hrubé 

částice. Pro stanovení zrnitostních podílů byly vzorky dále sítovány na sítech 200 m a 63 

m. Pro následné analýzy byla dále použita zrnitostní frakce <63 m.  

  

6.1.1. Botič 

 

Šest odběrových míst na Botiči bylo voleno tak, aby postihla jak horní tok Botiče nad 

Hostivařskou přehradou, tak i dolní tok ovlivněný městským odvodněním (viz. obrázek 

příloha 4).  V horní části toku to jsou odběrová místa B1-Křeslice (14º 33' 40" v.d., 50º 1' 

25"s.š.) a B2-Petrovice (14º 33' 5" v.d., 50º 2' 5"s.š.) nad přehradou a B3-meandry Botiče   

(14º 31' 53" v.d., 50º 2' 48"s.š.)  pod přehradou před zaústěním první OK. Další odběrová 

místa již sledují vliv městského odvodnění. Jsou to B4-Zahradní město (14º 30' 9" v.d., 50º 3' 

7"s.š.)  po zaústění prvních čtyř OK, B5-Spořilov (14º 28' 48" v.d., 50º 3' 19"s.š.) a B6 Nusle 

(14º 25' 48" v.d., 50º 4' s.š.) postihující většinu zbývajících OK před ústím do Vltavy.  

Díky příznivým podmínkám pro odběr sedimentů Hostivařské přehrady, které nastaly 

v dubnu 2005, kdy byla přehrada upuštěna cca o 1,5 m, byl uskutečněn jenorázový odběr 

odhalených dnových sedimentů na čtyřech profilech při pravém břehu přehrady HP1 – HP4 . 



   

6.1.2. Rokytka 

 

Odběrová místa na Rokytce (R1-R6) byla zvolena tak, aby postihla jak její málo 

ovlivněný horní tok, tak i dolní tok se zaústěním čtrnácti OK (viz.obrázek příloha 5).   Horní 

dvě třetiny toku reprezentují profily R1-Koloděje (14º 38' 9" 50º v.d.,  50º 3' 48" s.š.), R2-

Dolní Počernice (14º 34' 35" v.d., 50º 5' 19"s.š.) a R3-Kyje (14º 33' 8" v.d., 50º 5' 57"s.š.).  

Následuje profil R4-Hrdlořezy (14º 30' 42" v.d., 50º 6' 28" s.š.) lokalizovaný za prvními třemi 

OK. Pátý odběrový profil R5-Vysočany (14º 31' 17" v.d., 50º 6' 27" s.š.) se nachází za dalšími 

třemi OK odvodňujícími průmyslové objekty v okolí Poděbradské ulice a Hloubětín. Poslední 

profil R6-Libeň  (14º 28' 25" v.d., 50º 6' 28" s.š.) poblíž  Elznicova  náměstí  postihuje,  až  na 

poslední tři OK před ústím do Vltavy, zbytek odlehčovacích komor odvoďňujících 

průmyslové Vysočany a Libeň. 

 

6.1.3. Kunratický potok 

 

Odběrová  místa na Kunratickém potoce (KP1-KP6) byla zvolena tak, aby vystihovala 

přírodní charakter horní části toku a údolí Kunraticého lesa, které lze považovat za téměř 

neovlivněné městským odvodněním. (viz. obrázek příloha 6). Tento tříčtvrtinový úsek 

Kunratického potoka není ovlivněn zaústěním oddělovačů jednotné kanalizace a tvoří tak 

protiklad  ke značně ovlivněnému Botiči i Rokytce.  

První tři odběrové profily KP1-nad Šeberákem (14º 29' 40" v.d., 50º 25' s.š.), KP2-

Šeberák (14º 29' 33" v.d., 50º 41' s.š.) a KP3-Kunratický mlýn (14º 29' 15" v.d., 50º 1' 1" s.š.) 

se nacházejí v blízkosti Kunratic. Zbylé tři profily KP4-Na tý louce zelený (14º 28' v.d., 50º 1' 

27" s.š.), KP5-nemocnice Krč (14º 27' 26" v.d., 50º 2' s.š.) a KP6-pod Labutí (14º 27' 23" v.d., 

50º 2' 10" s.š.) vystihují přírodní meandrujcí tok v údolí Kunratického lesa. Dolní regulovaná 

čtvrtina toku před ústím do Vltavy, do které je zaústěno 6 OK nebyla pro účel této práce 

monitorována.  

 

6.2. Mikrovlnný roklad vzorků sedimentu 

 

 Vzorky všech odebraných sedimentů o zrnitosti < 63 m byly rozkládány  v  

mikrovlnné peci MILESTONE Ethos TC.   



   

 Pro rozklad, za účelem zjištění pseudototálního (biodostupného) obsahu těžkých kovů, 

byla zvolena metodika mikrovlnného rozkladu EPA 3051 (US EPA, 1994) kyselinou 

dusičnou s přídavkem peroxidu vodíku pro zvýšení oxidačních účinků. Pomocí této metody 

jsou do roztoku uvolněny těžké kovy dostupné vodním organismům, které se vážou na méně 

stabilní struktury sedimentu jako jsou oxyhydroxidy Fe/Mn a organická hmota.   

Pro celkový rozklad sedimentu, za účelem zjištění totálního obsahu těžkých kovů 

včetně kovů vázáných v krystalických strukturách stabilnch hlinitokřemičitanů, byla zvolena 

metoda mikrovlnného rozkladu EPA 3052 (US EPA, 1996) pomocí kombinace tří silných 

kyselin (HNO3, HF a HCl) a přídavku H3BO3 pro zamezení vzniku nerozpustných fluoridů 

(vzniká kyselina fluoroboritá a rozpustné komplexy). Tento celkový rozklad byl použit i ve 4. 

kroku sekvenční extrakce BCR (reziduální frakce), která je popsána v další kapitole. 

Vzorky sedimentů byly rozkládány v tlakových teflonových nádobách. Po ochlazení    

a odfiltrování nerozloženého podílu byly vzorky doplněny do 50 ml deionizovanou vodou       

a v PE vzorkovnicích předem louhovaných ve 4M HNO3 uchovány v chladničce před vlastní 

stopovou analýzou. Ke každé sérii rozkládaných vzorků byl stejným postupem připraven i 

slepý vzorek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1.:  Popis mikrovlnného rozkladu EPA 3051 a EPA 3052 včetně průběhu teploty, tlaku a 

výkonu zařízení během rozkladu 

    filtrovat Whatman

    Nr.1- qualitative 

     doplnit deionizovanou  

     vodou do 50 ml

EPA 3051
0,5 g sedimentu (<63 m) 

10 ml HNO3 + 1 ml H2O2

t1 do 5 min - 175 °C

t2 10 min - 175°C 

t celk = 15 min 

EPA 3052
0,5 g sedimentu (<63 m) 

9 ml HNO3 + 3 ml HF +

 3 ml HCl + 1,2g H3BO3 

t1 do 5 min - 175 °C

t2 10 min - 175°C 

t celk = 15 min 

P = tlak (bar)    T = teplota (C)     E = výkon (W)  

P       E 

 čas 
  T 



   

6.3. Sekvenční extrakce BCR 

 

Pro zjištění distribuce těžkých kovů mezi operativně stanovené geochemické frakce 

byly vybrány 2 série odebraných vzorků sedimentů tří zkoumaných toků (jarní a podzimní 

odběr 2005) a 4 vzorky sedimentu Hostivařské přehrady. 

 Vzorky sedimentu o zrnitosti < 63 m byly postupně louženy dle metody 

optimalizované sekvenční extrakce BCR vyvinuté v roce 1999 v programu SM&T-Standards, 

Measurement and Testing  Programme (dříve BCR-The Community Bureau of Reference) při 

Evropské komisi (Rauret a kol., 1999).  Pro ověření přenosti a správnosti sekvenční extrakce 

byl společně se vzorky sedimentu vždy rozkládán ve 4 replikách standartní referenční 

materiál sladkovodního sedimentu CRM 701 s certifikovanými hodnotami šesti 

extrahovatelných těžkých kovů - Cd, Cr, Cu, Ni, Pb an Zn (Rauret a kol., 2001).   

 Tabulka 6.1. popisuje sled postupných extrakcí, operativně stanovené rozpouštěné fáze 

sedimentu, typ vazby kovu uvolněného extrakcí, extrakční činidla, dobu a podmínky extrakce. 

 

Tab. 6.1.: Schéma sekvenční extrakce BCR 

 

 Příprava extrakčních činidel a postup při sekvenční extrakci probíhaly dle 

metodického postupu BCR (Rauret a kol., 2001). Pro přípravu extrakčních činidel byly 

použity chemikálie v čistotě p.a., deionizovaná voda a nádoby louhované min. 24 hodin ve 

4M HNO3 a vypláchnuté deionizovanou vodou. Stejně tak všechny nádoby, které přišly do 



   

styku s extrahovaným vzorkem nebo v nich byly vzorky uchovávány byly ošetřeny stejným 

způsobem. 

 Sediment byl rozkládán v 40 ml plastových PP centrifugačních nádobách. Třepání 

probíhalo v horizontální třepačce, zahřívání vzorků ve vodní lázni na automaticky regulované 

horké plotně s kontinuálním měření teploty. Po jednotlivých extrakčních krocích následovala 

centrifugace vzorku (20 min, 3000 rpm), centrifugát přelit, doplněn do 50 ml deionizovanou 

vodou. Vzorky byly dále fixovány přídavkem 0,5 ml konc. HNO3 (p.a.) a ve 100ml PE 

vzorkovnicích  uchovány v chladničce pro stopovou analýzu. K sérii vzorků každého 

extrakčního kroku byl stejným postupem připraven i slepý vzorek. K reziduu sedimentu po 

každém extrakčním kroku bylo dále přidáno 20 ml deionizované vody, vzorek třepán 15 min, 

centrifugován (20 min, 3000 rpm), centrifugát odstraněn a zlikvidován.     

 Poslední krok sekvenční extrakce, rozklad reziduální frakce sedimentu (step 4), 

probíhal totálním mikrovlnným rozkladem dle metody EPA 3052 (viz. kapitola 6.2.). 

 

6.4. Analýzy vzorků 

 

6.4.1. Analýza těžkých kovů 

 

 Ve fixovaných vzorcích vody, výluhů sedimentů a slepých vzorcích byly na 

hmotnostním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS, PQ 3 VG Elemental), 

za použití interního standardu 115In pro kalibraci měření, stanovovány koncentrace Cd, Cu, 

Cr, Ni, Pb a Zn.  Každý vzorek byl  přístrojem měřen 3 krát. Jako naměřená hodnota byla 

brána průměrná hodnota tří měření. Pro odhad chyby měření byla vypočtena relativní 

směrodatná odchylka (RSD) měření, která nepřesahovala 10%. 

Detekční limity ICP-MS pro měřené kovy se pohybovaly v jednotkách až desítkách 

ng/l, což umožnilo stanovení nízkých koncentrací kovů (především Cd a Pb z některých kroků 

sekvenční extrakce a ve vzorcích vody), které jsou např. metodou FAAS pod mezí detekce 

stanovení.   

 

6.4.2. Analýza fyzikálně chemických ukazatelů vody a sedimentu 

 

 Stanovení fyzikálně chemických ukazatelů vody bylo provedeno do 36 hodin po 

odběru. Pokud bylo zapotřebí vzorky skladovat, byly uchovávány při teplotě 4°C.  Analýzy 



   

fyzikálně chemických vlastností sedimentu byly provedeny ve vybraných lyofilizovaných  

vzorcích sedimentu o zrnitosti < 63 m.  

Smyslem těchto doplňkových analýz je obecně zhodnotit kvalitu vody v tocích a dále 

charakterizovat typ a složení sedimentu, které následně ovliňuje akumulaci těžkých kovů.   

 

Voda 

 Základní fyzikálně chemické ukazatele kvality vody – pH, konduktivita, CHSKCr, 

BSK5, koncentrace NH4
+, NO3

-, Cl-, Ca2+ a Mg2+ s využitím přístrojů: kombinovaný pH-metr 

a konduktometr typu GRYF 107L,  spektrofotometr typu Hewlett Packard 8453 a pomocí 

titrační aparatury.  

 Kvalita vody hodnocena dle normy ČSN 75 7221 Jakost vod - Klasifikace jakosti 

povrchových vod. 

 

Sediment 

Fyzikálně chemické vlastnosti a složení sedimentu: 

 pH sedimentu (ve vodní suspenzi) - 25 ml deionizované vody + 10g sedimentu, 

suspenze 10 min míchána, 30 min usazení, měření pH v roztoku pH-metrem typu 

GRYF 107L  

 obsah organické hmoty - gravimetricky jako ztráta žíháním při 500°C  (v platinových 

miskách žíhány 3g sedimentu) 

 CEC - kationtová výměnná kapacita (stupeň nasycení sorpčního komplexu sedimentu 

bazickými kationty a Al) – stanovena roztokem 0,1M BaCl2 za alkalických podmínek. 

 obsah uhličitanů - stanovení volumetrické pomocí Jankova vápnoměru 

 N celkový – stanovení mineralizací dle Kjeldahla kdy organický dusík přechází 

prostřednictvím H2SO4 a katalyzátorů na síran amonný a dále amoniak, následuje 

kvantitativní fotometrické stanovení na přístroji Skalar 

 P celkový – stanovení fotometricky na přístroji Skalar ve vzorcích po totálním 

rozkladu sedimentu  

 celkový Fe, Mn a Al - měření plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - FAAS 

na přístroji Varian 240 ve vzorcích po totálním rozkladu sedimentu  

 amorfní Fe, Al, Mn - oxalátový výluh (metoda dle Tamma) - amorfní železo, hliník          

a mangan jsou extrahovány kyselým oxalátovým roztokem (0,2M oxalát 

amonný/kyselina šťavelová, pH=3), prvky jsou ve výluhu měřeny metodou FAAS na 

přístroji Varian 240 



   

6.4.2. RTG analýza 

 

 Vybrané vzorky sedimentů tří potoků a Hostivařské přehrady o zrnitosti < 63 m byly 

podrobeny semikvantitativní mineralogické anylýze pomocí práškové difrakční metody na 

RTG difraktometru X´Pert Pro (PANalytical) se sekundárním grafitovým monochromátorem 

při záření CuK. Vzorky byly v rozetřeny pod lihem, jako nosič vzorku byla použita kyveta z 

bezdifrakčního křemíkového monokrystalu. Byly použity následující analytické podmínky: 

step-scanning 0.05°/150 s na krok při záření CuK v úhlovém rozmezí 3 – 60° 2

Naměřená data byla vyhodnocena pomocí software HighScore, kde byly 

identifikovány přítomné krystalické fáze a vyhodnoceno jejich semikvantitativní zastoupení 

metodou korundových čísel. Účelem této analýzy bylo přibližně charakterizovat 

mineralogické složení sedimentů. 

 

 

6.5. Hodnocení rizika a mobility těžkých kovů v sedimentech 

 

 Zatímco koncentrace  TK ve vodě jsou časově velmi proměnlivé a s vyjímkou 

akutních událostí (např. přepady z OK jednotné kanalizace při dešti) relativně nízké, 

koncentrace TK v sedimentu jsou poměrně stálé a dobře detekovatelné.  

 

Při hodnocení obsahu TK v sedimentech se nabízí dvy základní aspekty: 

1. Přímé riziko, které představují těžké kovy vázané v sedimentu pro aquatické 

organismy (přímo ohrožené jsou především bentické organismy, jejich 

prostřednictvím se však kovy mohou dostávat do vyšších trofických úrovní). 

2. Potenciální riziko, které představuje uvolnění (remobilizace) těžkých kovů do 

vodního prostředí při změně podmínek 

 

 

6.5.1. Hodnocení na základě koeficientu rizika 

 

První odhad přímého ekotoxikologického rizika TK pro recipient je proveden pomocí 

tzv. Koeficientu rizika (HQ – Hazard Quotient), který porovnává aktuální koncentraci 

v prostředí se zvoleným toxikologickým kriteriem (Barnthouse, 1982).  

 



   

Platí vztah: 

              

           (1)  

 

kde Csed (mg/kg) je naměřená koncentrace kovu v prostředí a SEC (Sediment Effect 

Concentrations) (mg/kg) je hodnota ekotoxikologického kriteria pro TK ve sladkovodních 

sedimentech (tzv. benchmarker).  Na volbě benchmarkeru závisí, jak přísně bude riziko 

posuzováno.  

Vzhledem  tomu, že v evropských zemích doposud neexistují vhodné benchmarkery 

pro hodnocení obsahu TK v sedimentu, jsou používány benchmarkery US EPA založené na 

analytickém hodnocení a datech  z terénních průzkumů. Použité SEC vycházejí z akutních i 

chronických testů toxicity, které způsobují statisticky významný účinek na sladkovodní 

bentické organismy (Hyallela Azteca, Chironmomus Riparius). 

Jsou jimi koncentrace prahového účinku TEC (Treshold Effect Concentration) - 

konzervativní screeningová hodnota, pod níž je negativní efekt nepravděpodobný a 

koncentrace pravděpodobného účinku PEC (Probable Effect Concentration) (viz. tab. 6.2.), 

které byly  vyvinuty pro EPA Great Lakes National Program Office v souvislosti s projektem 

hodnocení a obnovy kontaminovaných sedimentů (Jones a kol., 1997). Při stanovování těchto 

toxikologických kriterií byly současně zohledňovány již existující kriteria používaná 

organizacemi NOAA-National Oceanic and Atmosferic Administration  (ER-L: Effect Range-

Low, spodní 10% percentil koncentrace shledané toxickou a ER-M: Effect Range-Median, 

medián koncentrace shledané toxickou)  a FDEP-Florida Department of Environmental 

Protection (TEL-Treshold Effect Level a PEL-Probable Effect Level).  

 

Tab. 6.2.: Hodnoty ekotoxikologických kritérií 

 

 

Csed

SEC
     HQ =

TEC  PEC TEL PEL ER-L ER-M 

kov

Cu 28 77,7 35,7 197 34 270

Zn 159 1532 123 315 150 410

Pb 34,2 396 35 91,3 46,7 218

Cd 0,6 11,7 0,6 3,5 1,2 9,6

Cr 56 159 37,3 90 81 370

Ni 39,6 38,5 18 35,9 20,9 51,6

(mg/kg)



   

6.5.2. Hodnocení na základě indexu znečištění 

 

 Tento způsob hodnocení přímého rizika vychází z často používaného faktoru 

nabohacení - EF (Enrichment Factor), což je poměr koncentrace kovu naměřené v sedimentu 

sledovaného toku  (Csed) (mg/kg) a koncentrace geochemického pozadí kovu (Cb) (mg/kg).  

 

(2) 

 

Pozaďová koncentrace kovu se obvykle zjišťuje v referenční - pramenné, neznečištěné 

oblasti toku.  Tento postup je u sledovaných pražských potoků vyloučen, neboť všechny 

pramení v oblastech dlouhodobě zemědělsky či průmyslově využívaných. Vzhledem k tomu, 

že horniny tvořící geologické podloží Prahy na stopové prvky chudé a v souvislosti s více než 

tisíciletou antropogenní aktivitou v povodí zkoumaných městských toků lze předpokládat, že 

vliv geologického podloží na úroveň kontaminace dnových sedimentů toků je minimální 

(Ďuriš, 1996). Jako pozaďové koncentrace byly tedy zvoleny průměrné koncentrace kovů 

v jílovitých sedimentech ČR (Beneš, 1994).   

 

Tab. 6.3.: Hodnoty pozaďových koncentrací kovů (NA-neanalyzováno) 

 

 Sumární riziko několika těžkých kovů je pak vyjádřeno pomocí tzv. indexu znečištění 

kovy - MPI (Metal Pollution Index), který zvažuje rozdílnou míru toxického působení 

těžkých kovů. Je to součet faktorů nabohacení jednotlivých kovů zvážený jejich toxicitou 

(Goncalves a kol., 1992).  

 

Csed

 Cb

     EF =

prům. světový 

obsah  v 

horninách              

prům. světový 

obsah  v jílovitých 

sedimentech  

 prům. obsah  v 

jílovitých 

sedimentech ČR                   Barrandien - jíl        

Barrandien -

břidlice            

(Martin a Meybeck,  

1979) 

(Turekian a 

Wedepohl, 1961) (Beneš, 1994)  

(Čadková a 

Mrázek, 1987) 

(Čadková a 

Mrázek, 1987)

kov (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

Cu 32 45 45 21 49

Zn 127 95 95 77 101

Pb 16 20 20 19 17

Cd 0,2 0,3 0,3 NA NA

Cr 71 90 90 86 113

Ni 49 68 67 28 49



   

Platí vztah: 

 

                                            (3)  

 

kde Wi je významnost daného kovu, Wt je Σ Wi a EFi je faktor nabohacení daného kovu. Pro 

určení významnosti kovů mohou být použity např. hodnoty III. třídy jakosti vod dle          

ČSN 75 7221 - hranice ekologické únosnosti  nebo benchmarker EPA-PEC (Probable Effect 

Concentration). V této práci byla jako významnost kovů zvolena poměrná převrácená hodnota 

PEC. Je li EFi<1 pro všechny kovy, pak MPI<1 a daná lokalita je klasifikována jako 

neznečištěná sledovanými kovy. 

 

Tab. 6.4.: Určení významnosti kovů pro MPI  

 

 

6.5.3. Hodnocení na základě faktoru mobility 

 

Na základě výsledků sekvenční extrakce lze posoudit mobilitu kovů pomocí výpočtu 

faktoru mobility – MF (Mobility Factor). Kovy vázané ve výměnné a karbonátové fázi 

sedimentu představují nejsnáze dostupnou frakci pro biosféru. Tyto fáze jsou v průběhu 

prvního kroku BCR sekvenční extrakce rozkládány společně jako kyselinou extrahovatelná 

frakce. Faktor mobility daného kovu potom představuje podíl koncentrace výměnné a 

karbonátové frakce kovu v celkové sumě všech frakcí (Kabala a Singh, 2001). Platí vztah: 

 

                                    (4) 

 

W i

W t
     MPI= Σ  EFi

step 1

Σ steps
     MF=  x 100  (%) 

III.třída                    

ČSN 75 7221 Wi dle ČSN PEC    Wi dle PEC

kov (g/l) (mg/kg)

Cd 1 100 11,3 135,6

Cr 50 2 159 9,6

Cu 50 2 77,7 19,7

Ni 50 2 38,5 39,8

Pb 15 6,7 396 3,9

Zn 100,0 1 1532 1



   

kde step1 je koncentrace kovu (mg/kg) uvolněná během 1. extrakčního kroku BCR sekvenční 

estrakce (výměnná + karbonátová frakce) a Σ steps je součet koncentrací kovu (mg/kg) ze 

všech kroků sekvenční extrakce.  

Faktor mobility kvantifikuje rizikovost jednotlivých kovů obsažených v sedimentu. 

Vyjadřuje schopnost sedimentu uvolnit při změně podmínek jejich mobilní a tudíž nejvíce 

toxické formy. Kriterium RAC (Risk Assessment Code) potom na základě hodnot faktoru 

mobility indikuje riziko pro vodní ekosystém spojené s výskytem kontaminovaného 

sedimentu (Jain, 2004). Sediment, který uvolní z výměnné a karbonátové frakce méně než 1% 

celkového obsahu kovu ve všech frakcích, je hodnocen jako bezpečný z hlediska mobilizace 

těžkých kovů. Naopak sediment s faktorem mobility vyšším než 50% je hodnocen jako 

vysoce rizikový a mobilní formy těžkých kovů mohou snadano vstoupit do potravního řětězce 

vodního ekosytému. 

 

Tab. 6.5.: Určení RAC dle faktoru mobility 

 

 

 

6.6. Statistické vyhodnocení 

 

Získaná data jsou dále hodnocena pomocí následujících statistických metod 

v programech Statistica a Canoco.  

 

6.6.1. Analýza variance 

 

Porovnání zatížení sedimentů odběrových profilů jednotlivých potoků kovy je po 

přezkoumání normality provedeno v programu Statistica metodou jednocestné analýzy 

variance (ANOVA), faktor s pevnými efekty. Nezávislou (kategoriální) proměnnou je 

příslušnost odběrového profilu k potoku nebo příslušnost profilu k „horní“ či „dolní“ části 

potoka ovlivněného městským odvodněním. Závislou (spojitou) proměnnou jsou potom 

RAC MF

Risk Assessment Code faktor mobility 
( % )

žádné riziko < 1

nízké riziko 1-10

střední riziko 11-30

vysoké riziko 31-50

velmi vysoké riziko > 50



   

hodnoty úrovně kontaminace vyjádřené jako MPI. Smyslem této analýzy je zjistit, zda 

variance MPI mezi hladinami faktoru – jednotlivými potoky, event. mezi „horními“ či 

„dolními“ profily ovlivněných potoků je (na 5% hladině významnosti) signifikantně vyšší  

než variance MPI uvnitř jednotlivých potoků. V případě průkazného výsledku analýzy 

variance platí, že se úroveň znečištění alespoň v jednom z porovnávaných toků liší od 

zbývajících, event. že je rozdílná míra kontaminace „horních“ a „dolních“ profilů potoků 

ovlivněných městským odvodněním. 

 

 

6.6.2. Shluková analýza 

 

Pro zjištění možných zdrojů znečištění kovy a klasifikaci jejich distribuce 

(kvantitativní identifikace specifických lokalit kontaminace) jsou koncentrace TK 

vyhodnoceny pomocí metody hierarchické shlukové analýzy, shlukující odběrové profily 

zkoumaných potoků postupně v hierarchických úrovních na základě kriteria nejmenší 

nepodobnosti kvantitativních dat, tzv. Euklidovské vzdálenosti. Ta vychází z představy 

vzdálenosti dvou bodů v n-rozměrném prostoru, kde n je počet sledovaných proměnných – 

počet analyzovaných těžkých kovů. Koncentrace jednotlivých těžkých kovů jso nejprve 

vhodně standardizovány a to dvěma různými metodami:  

 

t – transformace:     t  = x/xmax  

z - transformace:     z = x-/sx 

 

tak, aby proměnné s různými variancemi měli stejný efekt na výsledek shlukování. Za 

shlukovací algoritmus byla zvolena tzv. středospojná metoda (average linkage), v programu 

Statistica nazývána jako Unweighted pair-group average. 

Cílem této analýzy je nalézt v celém souboru dat takové skupiny – odběrové profily, 

které se jsou si navzájem podobné. Tato analýza může navrhnout vysvětlující hypotézy 

ohledně potenciálních zdrojů TK v podélných profilech 3 toků. Otázkou je, zda se při 

hromadné analýze tří toků budou profily toků shlukovat spíše podle příslušnosti k jednotlivým 

tokům nebo podle specifických lokalit kontaminace, např. shluky horních „čistších“ profilů a 

dolních „zatíženějších“ profilů, nebo zcela odlišně. Druhá možnost by odpovídala 

zněčišťujícímu vlivu městského odvodnění. 

 

 

 



   

6.6.3. Principal Component Analysis (PCA) 

 

Analýza hlavních komponent – PCA je metoda ordinační mnohozměrné statistiky, 

která řadu původních vzájemně korelovaných proměnných (koncentrace kovů) nahrazuje 

menším počtem nových nezávislých proměnných tak, že se maximalizují rozdíly v prostorové 

struktuře dat při minimální ztrátě informace. Cílem analýzy je nahradit velký počet původních 

proměnných menším množstvím proměnných nových, které budou vzájemně nekorelované a 

dostatečně vysvětlí hlavní gradienty v datech. Redukcí proměnných je umožněna snadnější 

interpretace vztahů mezi proměnnými – koncentracemi kovů a lokalitami znečištění. 

Výsledkem PCA jsou ordinační osy – hlavní komponenty, které jsou lineární kombinací 

měřených proměnných, předpokládám tedy lineární vztahy mezi koncentracemi jednotlivých 

kovů. Vhodnost použití lineární PCA metody byla potvrzena standardně pomocí 

Detrendované korespondenční analýzy (DCA), metody pracující s unimodální odpovědí 

proměnných.  Na základě vypočtené nízké hodnoty gradientu (0,426), který je obsažen 

v datech, byla pro zobrazení korelace proměnných zvolena lineární PCA metoda v programu 

Canoco. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

7. VÝSLEDKY 

 

7.1. Monitoring fyzikálně-chemické kvality vody  

 

V letech 2004 až 2005 probíhalo na šesti profilech Botiče, Rokytky a Kunratického 

potoka sledování základních fyzikálně-chemických ukazatelů vody.  Odběry a následné 

analýzy probíhaly přibližně 1 krát za 2 měsíce ve spolupráci s Laboratoří ekologických rizik 

městského odvodnění Katedry zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT v Praze. Další 

informace o kvalitě vody na třech odběrových profilech Botiče a čtyrech profilech Rokytky            

a Kunratického potoka byly přejaty z ENVIS - Informačního servisu o životním prostředí 

Magistrátu hl. m. Prahy, který poskytuje některá data o kvalitě vody pražských potoků. Pro 

porovnání hodnot monitorovaných ukazatelů s vodími stavy na sledovaných tocích byly 

použity průměrné měsíční průtoky z měrných stanic Praha – Nusle (Botič), Praha – Libeň 

(Rokytka) a Praha - Krč (Kunratický potok) nacházejících se nedaleko ústí toků do Vltavy. 

Tato data za období let 2004 až 2005 byla získána z ČHMÚ Praha. Porovnání naměřených 

ukazatelů se stavem vody na tocích lze brát pouze jako orientační,  neboť se nejedná o průtok 

bezprostředně při odběru vzorku, ale o průměrné měsíční hodnoty. 

  

 Pro kvantifikaci distribuce těžkých kovů v prostředí voda-sediment a vyjádření míry 

sorpce kovu na sediment se často používá distribuční koeficient (Kd), který je poměrem 

koncentrce polutnatu vázeného na sediment a koncentrace polutantu v okolním vodném 

prostředí v rovnovážném stavu systému. Vysoký Kd indikuje vysokou míru sorpce kovu na 

sediment, zatímco nízké hodnoty Kd značí vysokou koncentraci a mobilitu kovů ve vodě. 

Hodnoty distribučního koficientu závisí jak na složení a vlastnostech vody, tak na složení        

a charakteru sedimentu. S různými změnami podmínek prostředí potom může docházet ke 

změnám hodnot Kd. Stanovení distribučních koeficientů se provádí převážně laboratorními 

metodami (dávkovacími nebo průtočnými) po dosažení rovnovážného stavu v systému.  

Z výsledků řady experimentálních vědeckých prací vyplývá, že snížené hodnoty pH 

významně ovlivňují hodnotu distribučního koeficientu a desorpci kovů ze sedimentu. 

V případě olova a zinku mohou být v kapalné fázi rizikové koncentrace již při poklesu pH na 

hodnotu 5,5 (Nábělková, 2005). Hodota pH pod 6 indikuje pro většinu kovů počátek 

remobilizace do vodného prostředí. Jung (2005) uvádí, že měď a zinek jsou navíc kovy velmi 

citlivé na fluktuaci pH, kadmium a nikl jsou často kovy s nejnižšími hodnotami Kd 



   

v prostředí sladkovodních sedimentů. Terénní monitoring potvrdil silnou pufrační kapacitu 

prostředí všech sledovaných toků. Následující tři grafy (obr. 7.1., 7.2., 7.3.) dokumentují 

naměřené hodnoty pH na zkoumaných tocích. Na všech sledovaných profilech Botiče se pH 

pohybuje v neutrální až slabě alkalické oblasti v rozpětí 7,2 až 8,6. Podobně tomu je i na 

měřených profilech Kunratického potoka, kde se hodnoty pH pohybují v rozmezí 7,1 až 8,9.  

V případě Rokytky se hodnoty pH pohybují v neutrální oblasti kolem hodnoty 7,5 v úzkém 

rozpětí od 7 do 8. Na žádném toku nebyla v při měřeních zaznamenána hodnota pH nižší než 

6. Nebyly tedy zjištěny podmínky výrazně ovlivňující remobilizaci kovů. Z orientačního 

porovnání hodnot pH a průměrných měsíčních průtoků nevyplývá zřejmá závislost. 
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Obr. 7.1.: Hodnoty pH v Botiči v období 2004-2005 a průměrné měsíční průtoky profilu Praha-Nusle 

 

 

 

Rokytka pH
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Obr. 7.2.: Hodnoty pH v Rokytce v období 2004-2005 a průměrné měsíční průtoky profilu Praha-

Libeň 



   

Kunratický potok pH
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Obr. 7.3.: Hodnoty pH v Kunratickém potoku v období 2004-2005 a průměrné měsíční průtoky profilu 

Praha-Krč 

 

 

Jakost vod sledovaných toků byla hodnocena podle ČSN 75 7221 zařazením každého 

ukazatele do pěti tříd jakosti: I - neznečištěná voda, II - mírně znečištěná voda, III – 

znečištěná voda, IV – silně znečištěná voda, V – velmi silně znečištěná voda. Charakteristické 

hodnoty porovnávané s mezními hodnotami ukazatelů pro jednotlivé třídy byly vypočteny 

jako aritmetický průměr tří nejvyšších zaznamenaných hodnot. 

 

 

7.1.1. Jakost vody v Botiči   

 

 V tabulce 7.1. jsou uvedeny charakteristické hodnoty základních ukazatelů kvality 

vody v monitorovaných profilech Botiče pro sledované období 2004-2005, jejich zařazení do 

třídy jakosti a limity pro dané ukazatele stanovené nařízením vlády 61/2003 Sb. o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. V tabulce jsou dále 

uvedeny maximální, minimální a průměrné hodnoty sledovaných ukazatelů a jejich 

směrodatná odchylka.  

 Na úroveň rizikové IV. třídy jakosti byla vyhodnocena konduktivita, jejíž 

charakteristická hodnota na všech šesti profilech Botiče přesahovala 100 mS/m. Ukazatele 

CHSKCr a BSK5 byly společně zařazeny do III. třídy. Koncentrace dusíkatých látek  (NH4
+        

a NO3
- ) nepřesahovaly ani v úsecích ovlivněných vyústěním odlehčovacích komor kanalizace 

hodnoty odpovídající III. třídě (viz. obr. 7.4.). Jedná se o typické indikátory zatížení toku 

městským odvodněním, indikují jak splaškové, tak i průmyslové odpadní vody.  

 



   

Tab. 7.1.: Hodnoty sledovaných ukazatelů a jakost vody v Botiči 

B1 B2 B3 B4 B5 B6

limit NV 

61/2003

tř. jakosti 

ČSN 757221

char. hodn. 7,9 8,2 8,0 8,0 7,9 8,5 6-8

max 8,0 8,1 8,0 8,1 8,0 8,6 6-8

min 7,2 7,3 7,5 7,6 7,6 7,8 6-8

průměr 7,5 7,8 7,7 7,8 7,8 8,2 6-8

směr. odch. 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2

char. hodn. 106 108 117 111 109 123 IV.

max 117 119 122 116 115 132

min 81 82 74 71 79 82

průměr 93 93 94 92 93 101

směr. odch. 9,4 10 16 14 11 15

char. hodn. 34,2 35,8 35,3 31,1 36,3 33,0 35 III.

max 36,2 36,5 37,2 33,8 37,4 38,6 35

min 14,2 13,1 14,9 18,4 19,9 13,5 35

průměr 25,5 27,9 26,4 26,4 27,8 24,8 35

směr. odch. 6,3 7,8 6,7 4,0 5,7 6,7

char. hodn. 5,1 6,2 5,3 4,5 4,8 5,6 6 III.

max 5,2 6,5 6,2 4,6 5,1 6,2 6

min 3,6 3,1 3,0 3,5 3,5 2,4 6

průměr 4,3 4,8 4,3 4,1 4,2 4,2 6

směr. odch. 0,6 1,1 0,7 0,3 0,4 1,1

char. hodn. 0,5 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 III.

max 0,6 1,6 1,2 0,9 1,0 0,6 0,5

min 0,04 0,04 0,04 0,04 0,1 0,04 0,5

průměr 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5

směr. odch. 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

char. hodn. 8,0 5,8 4,9 6,0 5,2 5,4 7 III.

max 9,0 6,4 5,1 7,0 6,0 5,8 7

min 1,4 2,5 1,1 2,7 1,6 1,7 7

průměr 4,7 4,1 3,4 4,3 3,6 3,4 7

směr. odch. 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3

char. hodn. 147 170 185 163 184 208 250 III.

max 185 190 206 169 202 219 250

min 93 101 96 94 88 97 250

průměr 117 133 139 131 126 140 250

směr. odch. 28 30 41 34 39 44

char. hodn. 78 74 72 64 72 78 250 I.

max 80 84 74 67 76 81 250

min 37 36 33 35 30 31 250

průměr 59 61 52 52 54 53 250

směr. odch. 6,8 5,3 5,9 4,2 6,2 5,8

char. hodn. 31 30 35 36 37 37 150 I.

max 46 42 52 54 55 62 150

min 20 20 22 24 23 22 150

průměr 35 30 36 39 38 41 150

směr. odch. 5,8 4,6 4,2 5,1 4,1 4,7

červeně jsou vyznačeny hodnoty ukazatele klasifikované IV. třídou jakosti

tučně jsou vyznačeny hodnoty ukazatele překračující limit NV 61/2003 Sb.

mg/l

Mg

mg/l

mg/l

mg/l

pH

NO3

-

Cl
-

Ca

NH4

+ mg/l

konduktivita

CHSKCr

BSK5

mS/m

mg/l

mg/l



   

Botič dusičnany

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

27
.1

.0
4

23
.3

.0
4

22
.4

.0
4

18
.5

.0
4

20
.7

.0
4

22
.9

.0
4

25
.1

1.
04

25
.1

.0
5

28
.3

.0
5

20
.5

.0
5

26
.7

.0
5

19
.1

0.
05

20
.1

2.
05

m
g

/l
 N

-N
O

3
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

p
rů

to
k
 (

m
3
/s

)

B1

B2

B3

B4

B5

B6

průtok

průmě

r

I.tř.

II.tř.

III.tř.

 
Obr. 7.4.: Koncentrace dusičnanů v Botiči v období 2004-2005 a průměrné měsíční průtoky profilu 

Praha-Nusle 

 

 

Koncentrace chloridů, které jsou dalším významným indikátorem zatížení městských 

toků, se v období roku mimo zimní měsíce pohybovaly na úrovni II. třídy jakosti. Z grafu na 

obr. 7.5. je patrné, že v průběhu zimních měsíců jsou koncentrace chloridů významně zvýšeny 

v důsledku posypu vozovek, avšak v případě Botiče jen na úroveň III. třídy. Zvýšené 

koncentrace solí ve vodě mohou způsobovat desorpci kovů vlivem kompetice kovů o vazebná 

místa s ionty solí. Podobným mechanismem nebo tvorbou komplexů s kovy může docházet 

k uvolnění kovů i vlivem zvýšených koncentrací kladně nabitých iontů vápníku a hořčíku. 

Jejich koncentrace však byly v Botiči shodně jen na úrovni I. třídy.  
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Obr. 7.5.: Koncentrace chloridů v Botiči v období 2004-2005 a průměrné měsíční průtoky profilu 

Praha-Nusle 



   

7.1.2. Jakost vody v Rokytce 

 

Charakteristické hodnoty základních ukazatelů kvality vody v monitorovaných 

profilech Rokytky v období 2004-2005, zařazení do tříd jakosti a ostatní hodnoty a limity 

obdobně jako u Botiče jsou uvedeny v tabulce 7.2.  

 V porovnání s  Botičem je jakost vody v Rokytce ve stejném monitorovacím období 

výrazně horší. Koncentrace amoniakálního dusíku dosahují V. třídy indikující velmi silné 

znečištění (viz. obr. 7.6.). Nejvyšší koncentrace se v převážné většině vyskytují na třech 

horních odběrových profilech Rokytky před zaústěním prvních odlehčovacích komor, což 

indikuje čerstvé fekální znečištění (nedostatečně čištěné odpadní vody) v horní části toku ještě 

málo ovlivněné městským odvodněním. Amoniakální dusík nestálý v oxickém prostředí toku 

podléhá biochemické oxidaci na dusitany až dusičnany. Koncentrace dusičnanového dusíku 

se oproti amoniakálnímu pohybují ve II. třídě jakosti na všech profilech Rokytky.  
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Obr. 7.6.: Koncentrace amonných iontů v Rokytce v období 2004-2005 a průměrné měsíční průtoky 

profilu Praha-Libeň 

 

 

 Hodnoty ukazatelů CHSKCr a BSK5 charakterizující znečištění organickými látkami 

jsou klasifikovány rizikovou IV. třídou.  Vysoké hodnoty obou těchto ukazatelů taktéž 

indikují fekální znečištění v horní části toku, které může mít původ jak v nedostatečně 

čištěných splaškových vodách, tak v zemědělství. Do rizikové IV. třídy byla dále zařazena i 

konduktivita. 

 



   

Tab. 7.2.: Hodnoty sledovaných ukazatelů a jakost vody v Rokytce  

R1 R2 R3 R4 R5 R6

limit NV 

61/2003

tř. jakosti 

ČSN 757221

char. hodn. 7,5 7,6 7,8 7,8 7,9 7,9 6-8

max 7,6 7,8 8,0 7,8 7,9 8,0 6-8

min 7,0 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 6-8

průměr 7,3 7,4 7,5 7,5 7,6 7,8 6-9

směr. odch. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

char. hodn. 110 119 130 140 129 146 IV.

max 118 128 140 162 158 160

min 94,2 96,4 89,6 89,6 96,4 94,8

průměr 103 107 111 112 116 119

směr. odch. 6,4 8,6 14,3 19,9 18,7 20,6

char. hodn. 48,5 47,8 47,5 51,6 46,0 48,3 35 IV.

max 48,6 49,6 50,4 59,0 48,6 51,7 35

min 29,6 28,6 20,0 23,6 23,2 22,5 35

průměr 39,5 38,9 36,9 38,1 38,5 38,0 35

směr. odch. 6,6 8,2 10,6 9,9 6,7 9,2

char. hodn. 13,7 12,5 12,5 13,3 11,9 11,6 6 IV.

max 16,2 14,9 15,8 16,3 14,6 12,2 6

min 6,8 6,2 6,5 6,4 10,8 5,2 6

průměr 10,6 9,8 10,4 9,1 8,4 8,0 6

směr. odch. 2,5 2,2 3,0 3,1 2,7 2,8

char. hodn. 6,4 8,2 4,5 4,3 3,6 3,4 0,5 V.

max 8,2 9,6 5,3 5,7 4,1 3,9 0,5

min 0,04 0,08 0,04 0,03 0,0 0,04 0,5

průměr 2,9 4,0 2,3 1,9 1,6 1,5 0,5

směr. odch. 2,5 3,2 1,7 1,7 1,5 1,3

char. hodn. 4,6 4,9 4,9 4,0 4,2 4,3 7 II.

max 5,1 5,3 5,7 4,8 5,3 5,3 7

min 1,9 2,0 1,4 0,5 1,2 1,4 7

průměr 3,4 3,4 3,2 2,5 2,6 2,6 7

směr. odch. 0,9 1,0 1,3 1,1 1,1 1,2

char. hodn. 120 135 158 194 150 239 250 III.

max 128 146 189 276 168 248 250

min 71 93 88 87 86 89 250

průměr 108 113 119 145 127 151 250

směr. odch. 17 20 31 55 33 60

char. hodn. 116 123 129 124 124 126 250 I.

max 138 140 161 166 164 165 250

min 68 70 64 68 64 54 250

průměr 93 101 100 98 94 97 250

směr. odch. 23 21 28 28 32 32

char. hodn. 24 25 28 27 28 29 150 I.

max 28 29 32 32 32 33 150

min 19 19 24 19 20 22 150

průměr 22 22 26 25 25 27 150

směr. odch. 3,3 3,4 2,6 3,8 3,9 3,5

červeně jsou vyznačeny hodnoty ukazatele klasifikované IV. nebo V.  třídou jakosti

tučně jsou vyznačeny hodnoty ukazatele překračující limit NV 61/2003 Sb.

mg/l

konduktivita

CHSKCr
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mS/m

mg/l

mg/l

pH
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-
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+
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Rokytka CHSK Cr 
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Obr. 7.7.: Hodnoty CHSKCr v Rokytce v období 2004-2005 a průměrné měsíční průtoky profilu Praha-

Libeň 

 

 

Koncentrace chloridů jsou podobně jako u Botiče klasifikovány III. třídou, se 

zřetelným nárůstem koncentrací v zimním období. Koncentrce vápníku i hořčíku jsou 

v Rokytce klasifikovány I. třídou kvality vody. 
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Obr. 7.8.: Koncentrace chloridů v Rokytce v období 2004-2005 a průměrné měsíční průtoky profilu 

Praha-Libeň 

 

 

 V porovnání vlastního monitoringu kvality vody v Rokytce (2004-2005) s daty 

převzatými z Informačního servisu o životním prostředí Magistrátu hl. m. Prahy z let 2002-

2003 se kvalita vody v období 2004-2005 výrazněji zhoršila především v ukazatelích 

amoniakálního dusíku a BSK5. Na většině profilů se též zvýšily naměřené koncentrace 

chloridů. Oproti tomu koncentrace dusičnanů se v období let 2004-2005 oproti předchozím 

rokům snižují.  



   

7.1.3. Jakost vody v Kunratickém potoku 

  

 Kunratický potok byl obdobně jako dva předešlé toky zařazen do tříd jakosti vody. 

Charakteristické hodnoty základních ukazatelů kvality vody, další hodnoty a limity jsou 

uvedeny v tabulce 7.3.  

 Kunratický potok se kvalitou vody velmi podobá Rokytce.  Koncentrace 

amoniakálního dusíku, stejně tak jako hodnoty konduktivity, CHSKCr a BSK5, dosahují         

IV. třídy - silně znečištěné vody. Nejvyšší koncentrace amoniakálního dusíku se vyskytují na 

horních odběrových profilech v oblasti Šeberova a Kunratic, ještě než potok vtéká do údolí 

Kunrtického lesa. Tyto hodnoty pravděpodobně podobně jako u Rokytky indikují fekální 

znečištění.  

Koncentrace dusičnanového dusíku se pohybují ve II. třídě jakosti. Koncentrace 

chloridů, stejně jako u dvou předchozích potoků, dosahují III. třídy s nárůstem koncentrací 

v zimním období. Koncentrace vápníku i hořčíku jsou opět klasifikovány I. třídou kvality 

vody. 

 Přestože monitorovaná část Kunratického potoka není ovlivněna městským 

odvodněním (do potoka není zaústěna žádná odlehčovací komora jednotné kanalizace, pouze 

několik oddílných dešťových výústí), kvalita vody se pohybuje téměř na stejně znečištěné 

úrovni jako u Rokytky, jejíž dolní tok je silně ovlivněn městským odvodněním. Z porovnání 

kvality vody v Botiči a Kunratickém potoku vyplývá, že Kunratický potok dosahuje u třech 

ukazatelů (N-NH4
+, CHSKCr a BSK5) o třídu horší kvalitu vody než je tomu u Botiče. 

Přestože do Botiče ústí v průběhu jeho toku 33 odlehčovacích komor, v porovnání 

s Kunratickým potokem je kvalita jeho vody horší jen z hlediska koncentrace dusičnanů a to o 

jednu třídu.  

Z této skutečnosti lze usuzovat, že městské odvodnění patrně neovlivňuje běžně 

monitorované ukazatele kvality vody (nezahrnující koncentrace těžkých kovů) na 

sledovaných tocích v takové míře, jak by se dalo předpokládat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Tab. 7.3.: Hodnoty sledovaných ukazatelů a jakost vody v Kunratickém potoku 

KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6

limit NV 

61/2003

tř. jakosti 

ČSN 757221

char. hodn. 8,1 8,5 8,2 8,2 8,2 8,4 6-8

max 8,3 8,9 8,5 8,5 8,5 8,6 6-8

min 7,6 7,6 7,6 7,6 7,2 7,1 6-8

průměr 7,9 8,0 7,9 7,8 7,8 8,0 6-8

směr. odch. 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4

char. hodn. 93 90 98 145 137 141 IV.

max 102 105 108 204 185 196

min 83 64 70 71 76 72

průměr 89 79 87 111 107 110

směr. odch. 6,5 14 13 46 40 42

char. hodn. 53 37 35 35 35 34 35 IV.

max 64 48 45 43 42 34 35

min 31 17 17 17 16 17 35

průměr 44 29 28 28 30 30 35

směr. odch. 11 9,8 9,0 8,3 7,9 6,3

char. hodn. 10,0 7,8 8,0 7,5 6,5 6,5 6 IV.

max 10,8 9,8 9,3 8,4 7,1 6,7 6

min 4,2 4,4 4,2 3,5 3,0 2,0 6

průměr 8,2 6,5 6,6 5,8 5,4 5,2 6

směr. odch. 2,3 1,8 1,7 1,9 1,3 1,6

char. hodn. 3,8 1,8 1,0 0,5 0,4 0,3 0,5 IV.

max 6,1 2,8 1,9 0,7 0,7 0,7 0,5

min 0,04 0,04 0,08 0,04 0,04 0,04 0,5

průměr 2,0 1,0 0,6 0,3 0,2 0,2 0,5

směr. odch. 2,4 0,9 0,6 0,2 0,2 0,2

char. hodn. 2,2 3,9 3,8 4,0 3,8 4,1 7 II.

max 2,8 4,5 4,8 5,3 5,0 5,6 7

min 0,4 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 7

průměr 1,5 3,0 2,8 2,7 2,6 3,0 7

směr. odch. 0,8 1,1 1,2 1,5 1,4 1,4

char. hodn. 103 119 133 210 172 204 250 III.

max 106 157 189 280 218 272 250

min 83 64 65 72 71 73 250

průměr 97 95 105 148 128 146 250

směr. odch. 7,7 33 41 75 54 70

char. hodn. 99 83 85 120 110 113 250 I.

max 119 97 98 172 150 156 250

min 70 60 62 78 72 79 250

průměr 89 74 75 99 91 96 250

směr. odch. 15 12 12 34 28 28

char. hodn. 29 23 24 29 30 29 150 I.

max 34 24 26 37 36 35 150

min 21 15 17 19 19 19 150

průměr 27 20 21 25 25 25 150

směr. odch. 3,6 2,9 3,1 6,1 5,9 5,0

červeně jsou vyznačeny hodnoty ukazatele klasifikované IV. třídou jakosti

tučně jsou vyznačeny hodnoty ukazatele překračující limit NV 61/2003 Sb.

mg/l

Mg
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mg/l

pH
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7.2. Těžké kovy ve vodě  

  

 Odběry vzorků vody pro stanovení koncentrací šesti těžkých kovů doprovázející 

odběry sedimentů probíhaly na všech odběrových profilech tří potoků na jaře a na podzim 

v letech 2004 - 2005. Úprava vzorků probíhla v laboratoři ochrany vod ÚŽP PřFUK, vlastní 

stopová analýza potom v laboratoři ICP-MS Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných 

zdrojů PřFUK.  

 Od správce kanalizace Veolia a.s. (dříve PVK a.s.) byla získána data o koncentracích 

těžkých kovů v odpadních vodách vypouštěných do jednotné kanalizace hlavními 

průmyslovými producenty v povodí zkoumaných toků ovlivněných městským odvodněním – 

Botiče a Rokytky.  V tabulkách  7.4. a 7.5. jsou uvedeny průměrné koncentrace  šesti těžkých 

kovů v odpadních vodách těchto producentů v letech 2004 a 2005 a dále průměrné 

koncentrace těžkých kovů ve vodě  kanalizačních stok v blízkosti uvedených odlehčovacích 

komor. 

 

Tab. 7.4.: Průměrné koncentrace těžkých kovů v odpadních vodách hlavních průmyslových 

producentů a v kanalizačních stokách Botiče (zdroj: Veolia a.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd Cu Ni Cr Pb Zn
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

limity Kanalizačního řádu*                       0,02 0,1 0,05 0,15 0,05 2

2004

producent odpadních vod

ZKL a.s. 0,006 0,05 0,03 0,04 0,05 0,66

Kovošrot a.s. 0,006 0,08 0,05 0,04 0,06 0,35

Prakab a.s. 0,007 0,27 0,04 0,04 0,06 0,49

Tesla Karlín a.s.(včetně TK Galvanoservis) 0,005 0,03 0,06 0,04 0,05 0,20

Cetos a.s. 0,003 0,03 0,01 0,01 0,05 0,41

kanalizační stoka

OK 83K Průmyslová 0,011 0,22 0,31 0,12 0,13 3,79

OK 70K U Plynárny 0,005 0,10 0,10 0,05 0,05 3,00

2005

producent odpadních vod

ZKL a.s. 0,005 0,22 0,52 0,21 0,11 1,68

Kovošrot a.s. 0,004 0,20 0,11 0,05 0,08 0,84

Prakab a.s. 0,003 0,15 0,02 0,01 0,05 0,39

Tesla Karlín a.s.(včetně TK Galvanoservis) 0,003 0,04 0,05 0,03 0,05 0,20

Cetos a.s. 0,003 0,03 0,01 0,01 0,05 0,45

kanalizační stoka

OK 83K Průmyslová 0,012 0,43 0,35 0,41 1,69 5,84

OK 70K U Plynárny 0,003 0,10 0,05 0,02 0,03 1,00

*povolené limity znečistění OV pro daného velkoproducenta uvedené v Kanalizačním řádu hl. m. Prahy z roku 2003

(tučně jsou vyznačeny hodnoty překračující limity Kanalizačního řádu)



   

Tab. 7.5.: Průměrné koncentrace těžkých kovů v odpadních vodách hlavních průmyslových 

producentů a v kanalizačních stokách Rokytky (zdroj: Veolia a.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V následující tabulce 7.6. jsou uvedeny průměrné koncentrace těžkých kovů naměřené 

ve vodách na odběrových místech tří zkoumaných potoků. Analýzy kovů byly prováděny 

z bodových odběrů a vzhledem k tendenci kovů rychle se sorbovat na suspendované látky 

nelze vyloučit vyšší skutečné koncentrace. Porovnání naměřených koncentrací TK ve vodě 

potoků a koncentrací TK vypouštěných průmyslovými producenty může být v tomto rozsahu 

pouze orientační. Zatímco za bezdeštného období nejsou do recipientu toků odvedeny žádné 

odpadní vody průmyslových producentů, za deště mohou být odlehčovacími komorami do 

toků přivedeny relativně vysoké koncentrace těžkých kovů, nehledě na splachy z dopravou 

zatížených komunikací přivedené dešťovou kanalizací. Postihnout monitoringem tyto epizody 

je prakticky nemožné. Případná zvýšená koncentrace kovů je však krátkodobý stav a 

z hlediska dlouhodobého ovlivnění ekosystému toku je rozhodující zatížení sedimentů 

Cd Cu Ni Cr Pb Zn
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

limity Kanalizačního řádu*                       0,02 0,1 0,05 0,15 0,05 2

2004

producent odpadních vod

Hellprint s.r.o. 0,010 0,15 0,06 0,06 0,09 0,31

Tesla a.s. 0,007 0,07 0,04 0,04 0,06 0,31

Elvia s.r.o. 0,006 0,30 0,03 0,04 0,11 0,09

Barvy Tebas s.r.o. 0,007 0,02 0,04 0,04 0,07 0,41

Kolbenova CD a.s. 0,031 0,04 0,10 0,01 0,05 0,41

Creviston a.s. 0,022 0,16 0,21 0,08 0,09 1,51

kanalizační stoka

OK 20FE Poděbradská 0,004 0,36 0,05 0,02 0,06 0,33

OK 29FE Pod Harfou 0,001 0,19 0,02 0,07 0,35 1,17

2005

producent odpadních vod

Hellprint s.r.o. 0,005 0,24 0,04 0,01 0,12 0,55

Tesla a.s. 0,005 0,12 0,02 0,01 0,07 0,47

Elvia s.r.o. 0,003 0,33 0,03 0,01 0,14 0,18

Barvy Tebas s.r.o. 0,003 0,03 0,01 0,01 0,05 0,49

Kolbenova CD a.s. 0,038 0,08 0,06 0,01 0,07 0,55

Creviston a.s. 0,005 0,13 0,17 0,03 0,05 0,80

kanalizační stoka

OK 20FE Poděbradská 0,003 0,21 0,06 0,01 0,05 0,31

OK 29FE Pod Harfou 0,007 0,32 0,10 0,42 0,82 2,40

*povolené limity znečistění OV pro daného velkoproducenta uvedené v Kanalizačním řádu hl. m. Prahy z roku 2003

(tučně jsou vyznačeny hodnoty překračující limity Kanalizačního řádu)



   

těžkými kovy. Monitoring sedimentů městských toků umožňuje lépe postihnout vliv zaústění 

městského odvodnění v podélném profilu toků. 

 

Tab. 7.6.: Průměrné koncentrace těžkých kovů ve vodách Botiče, Rokytky a Kunratického potoka v 

letech 2004-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Charakteristika sedimentů  

 

 Sedimenty byly odebírány na šesti odběrových profilech tří sledovaných toků vždy na 

jaře a na podzim v letech 2004 - 2005. Na jaře roku 2005 byl uskutečněn také jednorázový 

odběr povrchových sedimentů Hostivařské přehrady na čtyřech odběrových místech. 

 Vzorky sedimentů tří toků byly zpracovány dle postupu uvedeného v metodické části a 

charakterizovány následovně: 

- zrnitostním složením 

- RTG semikvantitativní analýzou pro zjištění mineralogického složení 

- podílem organické hmoty stanoveným jako ztáta žíháním (LOI) 

Cr Ni Cu Zn Cd Pb
g/l g/l g/l g/l g/l g/l

Botič B1 0,38 3,0 5,5 10,0 <0,02 0,39

B2 0,29 2,8 4,3 6,1 <0,02 0,41

B3 0,21 2,9 3,4 8,5 <0,02 0,50

B4 0,39 3,2 6,5 15,7 0,02 0,51

B5 0,27 3,1 5,2 10,1 <0,02 0,37

B6 0,32 3,4 6,4 14,7 <0,02 0,48

Rokytka R1 0,57 3,35 4,37 20,60 0,06 1,53

R2 0,37 4,07 5,43 17,50 0,33 0,57

R3 0,38 4,61 4,82 14,60 0,14 0,53

R4 0,35 4,27 4,61 18,73 0,10 0,68

R5 0,38 4,46 4,45 16,26 0,09 0,63

R6 0,60 4,83 4,59 19,95 0,12 1,94

Kunratický p. KP1 2,64 3,33 2,58 18,7 0,11 0,56

KP2 3,45 6,04 2,42 15,9 0,17 0,51

KP3 3,84 4,73 2,06 16,6 0,14 0,42

KP4 3,73 4,36 1,81 13,7 0,13 0,23

KP5 3,78 4,51 3,27 16,1 0,13 0,31

KP6 3,52 4,82 4,30 16,1 0,13 0,49



   

- fyzikálně chemickými vlastnostmi sedimentu: pH, CEC - potenciální sorpční kapacita, 

obsah uhličitanů, celkový N, celkový P, celkové Fe, Mn, Al a amorfní Fe, Mn, Al 

(extrahovatelné oxalátem) 

 
 

Obr. 7.9. znázorňuje procentuální zastoupení zrnitostních frakcí (<63 m, 63-200 m, 

> 200 m) ve vzorcích sedimentů. Koláčové grafy reperezentují průměrné zrnitostní složení 

pro  daný  potok,  event. přehradu.  Zrnitost  sedimentu  je  z veliké  míry  ovlivněna  rychlostí 

proudění vody. Sedimenty všech tří potoků mají velmi podobné zrnitostní složení, s relativně 

nízkým průměrným zastoupením nejjemnější frakce <63 m cca 5 až 8 %. Rychlost proudění  

vody v drobných městských tocích bývá v závislosti na srážkách a charakteru odvodňovaného 

území velice proměnlivá a občasné přívalové vody způsobují odnos jemnozrnné frakce. To 

potvrzuje zrnitostní složení sedimentu Hostivařské přehrady, který má na rozdíl od potoků 

výrazně vyšší zastoupení nejjemnější frakce okolo 15%. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.9.: Podíly zrnitostních frakcí v sedimentech potoků a Hostivařské přehrady 

 

 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

B
1

B
2

B
3

B
4

B
5

B
6

H
P

1

H
P

2

H
P

3

H
P

4

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

K
P

1

K
P

2

K
P

3

K
P

4

K
P

5

K
P

6

zr
n
ito

st
n

í 
p
o
d
íl

< 63 um 61- 200 um  >200 um

BOTIČ HOSTIVAŘSKÁ 

PŘEHRADA

ROKYTKA KUNRATICKÝ POTOK



   

 Pomocí RTG práškové difrakční analýzy byly u vzorků sedimentů o zrnitosti < 63 m 

identifikovány přítomné krystalické fáze a vyhodnoceno semikvantitativní zastoupení těchto 

minerálů. Mineralogické složení sedimentů Botiče včetně Hostivařské přehrady a 

Kunratického potoka je velmi podobné. Převažuje v nich křemen a silikáty - draselné živce a 

slída. V menší míře je také zastoupen chlorit, ostatní jílové minerály (kaolinit, illit, event. 

montmorilonit) a plagioklas (Na živec). Sedimenty Rokytky se od předešlých odlišují 

především   vyšším   obsahem  karbonátů   způsobeným   odlišným   geologickým   podložím,  

pravděpodobně výskytem ordovických prachovců s obsahem pelokarbonátů (viz. Příloha 7 

geologická mapa lokality). Obr. 7.10. znázorňuje poměr přítomných minerálů zjištěných RTG 

analýzou spolu s průměrným obsahem organické hmoty vyjádřeným procentuálně jako ztráta 

žíháním (LOI) u vzorků sedimentů o zrnitosti < 63 m. 
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Obr. 7.10.: Mineralogické složení sedimentů zjištěné RTG semikvantitativní analýzou a průměrný 

obsah organické hmoty vyjádřený jako ztráta žíháním (LOI) 

 

 

 Pro podrobnější charakterizaci sedimentů potoků a přehrady, které byly dále 

zkoumány z hlediska obsahu a distribuce těžkých kovů, byly u vybraných vzorků stanoveny 

některé fyzikálně chemické vlastnosti, které jsou uvedeny v tabulce 7.7.  

 

 

 



   

Tab. 7.7.: Vybrané fyzikálně chemické vlastnosti sedimentů - průměrná hodnota  a směrodatná 

odchylka,  n (potoky)=5,  n (přehrada)=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Obsah těžkých kovů v sedimentech  

 

 Ve výluzích sedimentů o zrnitosti < 63 m byly na hmotnostním spektrometru s 

indukčně vázaným plazmatem analyzovány koncentrace šesti těžkých kovů: Cd, Cu, Cr, Ni, 

Pb a Zn. Rozklady sedimentů byly provedeny dvěma základními postupy: 

1. mikrovlnný rozklad 

pseudototální rozklad - biodostupný obsah těžkých kovů 

totální rozklad - celkový obsah těžkých kovů 

2. sekvenční extrakce BCR   

 

průměr s.odch. průměr s.odch. průměr s.odch. průměr s.odch.

pH 6,79 0,24 6,91 0,15 7,18 0,17 7,06 0,25

LOI (%) 8,80 2,61 6,30 0,78 8,30 2,32 9,20 1,92

CEC  (cmol/kg) 11,06 1,85 18,45 2,35 17,70 3,79 14,02 2,72

CaCO3 (%) 0,47 0,26 0,20 0,10 3,92 1,51 0,98 0,22

N celk. (%) 0,15 0,02 0,19 0,11 0,32 0,14 0,25 0,14

P celk. (g/kg) 0,83 0,19 0,98 0,48 3,63 2,25 1,22 0,45

Fe celk. (g/kg) 22,79 2,87 32,53 1,38 32,47 4,91 24,12 4,04

Fe oxal. (g/kg) 4,34 1,32 15,40 2,90 14,10 2,72 5,54 1,78

Fe oxal. 

Fe celk.

Mn celk. (g/kg) 1,06 0,07 0,83 0,50 1,57 0,51 1,02 0,42

Mn oxal. (g/kg) 0,38 0,04 0,35 0,25 0,78 0,36 0,34 0,15

Mn oxal.

Mn celk.

Al celk. (g/kg) 57,34 4,21 106,86 10,58 69,35 7,27 70,63 6,01

Al oxal. (g/kg) 0,50 0,11 0,85 0,05 1,48 0,41 0,94 0,50

Al oxal.

Al celk.

0,602,13

7,91

0,31

33,28

1,30(%)

36,03

0,88

3,36

0,24

5,91 22,54 4,08

(%) 47,73 6,16

(%) 18,94 2,22 41,9146,26 5,40

BOTIČ ROKYTKA
KUNRATICKÝ 

POTOK

HOSTIVAŘSKÁ 

PŘEHRADA

37,98 3,30

0,85 0,24



   

V tabulce 7.8. jsou uvedeny průměrné pseudototální koncentrace šesti těžkých kovů 

v sedimentech odběrových profilů jednotlivých potoků, které vychází z analýz z let 2004-

2005. Pro Hostivařskou přehradu jsou uvedeny koncentrace získané z analýzy sedimentu 

odebraného na jaře roku 2005.  

 

Tab. 7.8.: Průměrné pseudototální koncentrace TK a směrodatné odchylky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafech na obrázku 7.11. je v logaritmickém měřítku znázorněn vývoj 

pseudototálních koncentrací měřených těžkých kovů v podélném profilu potoků a Hostivařské 

přehrady. Z grafu Botiče a Rokytky je patrný nárůst koncentrací těžkých kovů v dolní části 

toku po zaústění odlehčovacích komor. Tento markantní vzrůstající trend se u Botiče týká 

všech šesti kovů. V případě Rokytky není nárůst koncentrací tak vysoký a týká se především 

kadmia, zinku, olova a mědi. Koncentrace kovů v Kunratickém potoku nevykazují 

v podélném profilu zjevný trend. Vyjímku tvoří kadmium, které na prvních dvou profilech 

v okolí Kunratic dosahuje vůbec nejvyšších naměřených koncentrací ze všech toků. Na 

dalších profilech Kunratického potoka koncentrace kadmia postupně klesají.  Koncentrace 

Cu Zn Pb Cd Cr Ni

B1 16±3 79±11 24±5 0,3±0,1 31±8 17±0,2

B2 20±6 101±5 20±7 0,2±0,09 29±11 21±6

B3 32±4 110±24 22±2 0,2±0,01 20±1 17±2

B4 86±10 274±21 53±4 0,6±0,3 32±8 25±4

B5 116±19 293±33 78±16 0,5±0,01 40±8 28±3

B6 135±3 446±3 88±2 0,8±0,06 61±2 41±4

HP1 18 102 26 0,3 34 17

HP2 22 100 29 0,3 41 22

HP3 22 81 29 0,1 65 35

HP4 16 70 39 0,2 37 17

R1 48±17 188±29 28±11 0,4±0,2 29±5 23±3

R2 77±12 279±21 56±3 0,9±0,2 41±4 37±2

R3 60±1 276±3 68±2 0,8±0,05 47±13 30±1

R4 114±15 386±39 57±3 1,6±0,2 58±3 42±2

R5 85±2 341±20 64±10 0,8±0,2 40±8 35±3

R6 98±11 399±34 114±24 1,9±0,5 43±8 35±6

KP1 126±30 187±26 35±6 2,4±1 37±7 36±9

KP2 88±18 186±29 19±5 3,2±0,8 27±7 29±0,4

KP3 63±13 214±14 39±2 1,4±0,3 28±7 26±3

KP4 40±4 160±4 30±1 1,0±0,2 28±1 26±0,4

KP5 85±12 214±20 37±7 0,7±0,1 27±4 22±2

KP6 73±1 179±14 40±1 0,8±0,09 29±3 33±7
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měřených kovů v sedimentech Hostivařské přehrady se pohybují v rozpětí koncentrací 

naměřených na profilech Botiče nad přehradou (Petrovice) a pod přehradou (meandry Botiče). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.11.: Logaritmické pseudototální koncentrace v podélných profilech potoků a Hostivařské 

přehrady 

 

 

7.4.1. Hodnocení rizika kovů v sedimentech 

 

 Ekotoxikologické riziko těžkých kovů v sedimentech zkoumaných toků bylo 

hodnoceno pomocí výpočtu Koeficientu rizika (HQ) a Indexu znečištění kovy (MPI), na 

základě naměřených průměrných hodnot pseudototálních koncentrací.  

Z grafů na obr. 7.12. je patrný shodný trend nárůstu rizika v sedimentech Botiče           

a Rokytky hodnoceného prostřednictvím ekotoxikologického kriteria TEC (Treshold Effect 

Concentration) po zaústění prvních odlehčovacích komor kanalizace, přičemž nejmarkantnější 

vliv městského odvodnění se projevuje u Botiče. Na zvýšeném riziku v Botiči se podílejí 

jednotlivé kovy přibližně v pořadí Cu > Zn  Pb > Cd >  Cr  Ni. V případě Rokytky jsou 

v porovnání s Botičem v celém podélném profilu vyšší hodnoty rizika pro kadmium, pořadí 
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kovů je zde Cu > Cd > Pb   Zn > Cr  Ni.  První tři profily Botiče společně s  Hostivařskou 

přehradou a první profil Rokytky nedosahují stanovené hranice pro zvýšené riziko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.12.: Hodnoty Koeficientu rizika HQ dle ekotoxikologického kriteria TEC v podélných 

profilech potoků a Hostivařské přehrady 

 

U Kunratického potoka je zcela opačný klesající trend hodnot rizika. V porovnání 

s Botičem a Rokytkou zde zejména na prvních dvou profilech výrazně dominuje kadmium, 

jehož hodnoty zůstávají zvýšené v celém profilu toku.  Přestože zkoumaná část Kunratického 

potoka není ovlivněna městským odvodněním ani neprotéká průmyslovou oblastí, je na všech 

sledovaných profilech dosaženo zvýšeného rizika, a to zejména díky obsahu mědi a 

zmiňovaného kadmia. 

Hodnocení rizika podle indexu znečištění kovy MPI s významností kovů dle PEC 

(Probable Effect Concentration) je v podélném profilu tří potoků znázorněno na obrázku 7.13. 

Z grafu je patrný vzrůstající trend znečištění pravděpodobně vlivem městského odvodnění 

shodně pro Botič a Rokytku. Kunratický potok se opět vyznačuje zcela opačným klesajícím 

trendem. V porovnání s hodnocením pomocí koeficientu rizika se v případě hodnot MPI jeví 

jako nejvíce znečištěný tok Kunratický potok, a to především jeho dva horní profily 

dosahující hodnot MPI 5,5 a více. Tyto hodnoty MPI jsou způsobené vysokými naměřenými 
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koncentracemi kadmia (více než 3 mg/kg na KP2), kterému je vzhledem k nízkým limitním 

hodnotám PEC (Probable Effect Concentration) přiřazena vysoká významnost. Jako lokality 

neznečištěné kovy byly dle MPI vyhodnoceny pouze horní tři profily Botiče (B1-B3) před 

zaústěním první odlehčovací komory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.13.: Hodnoty Indexu znečištění kovy MPI v podélných profilech Botiče, Rokytky a 

Kunratického potoka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.14.: Klasifikce sedimentů potoků na základě hodnocení MPI 
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Obrázek 7.14. ilustruje na mapce výsledek hodnocení podle MPI vyznačením 

navržené klasifikace sedimentů drobných urbanizovaných toků podle intenzity 

antropogenního zatížení do pěti skupin od neznečištěných až po rizikové.  

Významnost váhy kadmia při hodnocení rizika dle MPI dokumentuje graf na obr. 

7.15. Indexy vynesené v tomto grafu byly vypočteny pouze pro pět naměřených kovů, 

kadmium bylo záměrně vynecháno. Vzrůstající trend znečištění Botiče a Rokytky a klesající 

trend Kunratického potoka je podobný jako na předchozím grafu, v míře znečištění však díky 

absentujícímu kadmiu dominují spíše dolní profily Botiče a Rokytky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.15.: Hodnoty Indexu znečištění kovy MPI bez kadmia v podélných profilech Botiče, Rokytky a 

Kunratického potoka 

 

 

  Jak vyplývá z předchozích grafů, hodnocení rizika podle dvou různých kriterií (HQ a 

MPI) má různé výsledky. Přesto však z obou způsobů hodnocení vyplývají shodné vzrůstající 

trendy kontaminace sedimentů u Botiče a Rokytky se zvýšeným rizikem na dolních profilech 

po zaústění městského odvodnění a klesající trend znečištění v podélném profilu 

Kunratického potoka, s relativně vysokou kontaminací horních profilů kadmiem.  

  Při hodnocení rizika velmi záleží na aplikovaném způsobu hodnocení a jeho 

interpretaci. Jako vhodné se jeví použití několika metod  hodnocení, aby nebylo riziko 

podhodnoceno nebo nadhodnoceno. 
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7.4.2. Statistické vyhodnocení 

 

Analýza variance  

 

 Krabicové diagramy na obr. 7.16. znázorňují rozdělení MPI, dále MPI podle 

příslušnosti odběrového profilu k potoku a MPI bez hodnocení kadmia podle příslušnosti 

k potoku. Předpokladem  pro použití ANOVy jsou normalita dat a rovnost variancí. ANOVA 

je zároveň relativně robustní vůči narušení obou těchto předpokladů, a to zejména za 

podmínky, kdy jsou počty ve skupinách stejné a nebo se výrazně neliší (LEPŠ, 1996), což je 

situace, která nastala při mém hodnocení. Předpoklad normality dat byl testován  

Kolmogorov-Smirnov testem a normalita nebyla na 5% hladině významnosti zamítnuta       

(p-hodnota = 0,5). 

Normalita dat byla dále posouzena grafickým znázorněním prostřednictvím grafu 

normal probability plot (obr. 7.17.), znázorňujícího, do jaké míry je rozdělení datového 

souboru blízké normálnímu rozdělení. Čím je datový soubor bližší normálnímu rozdělení, tím 

více se hodnoty blíží přímce. Na osu x jsou vyneseny percentily normálního rozdělení a na 

ose y jsou sledované hodnoty MPI. 
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Box Plot - MPI dle potoků
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b)       c) 

Obr. 7.16.: Krabicové diagramy a) MPI, b) MPI podle příslušnosti k potoku, c)MPI bez Cd dle potoka 
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Obr. 7.17.: Normal probability plot – posouzení normality dat MPI 

 

 

Na základě jednocestné ANOVy  nezamítám na 5% hladině pravděpodobnosti chyby 

I. druhu nulovou hypotézu, že hodnota MPI nezávisí na příslušnosti odběrového profilu k 

potoku (p-hodnota 0,3). Jak vyplývá z grafického výstupu z analýzy na obrázku 7.18., 

variance MPI v podélných profilech jednotlivých potoků je totiž větší než variance MPI mezi 

potoky. Zjevné nižší znečištění kovy u Botiče, vyjádřené jako MPI, není  na zvolené hladině 

pravděpodbnosti statisticky průkazné. 

 



   

Obr. 7.18.: ANOVA – variabilita MPI u potoků, p-hodnota =0,3011, vertikální úsečky značí 95% 

konfidenční interval (interval spolehlivosti) 

 

Ani při odstranění vlivu kadmia jeho záměrným vynecháním při výpočtu MPI             

a následným testováním jednocestnou ANOVou se na 5 % hladině pravděpodobnosti opět 

neprokázal statistický rozdíl v úrovni kontaminace zbylými pěti těžkými kovy mezi 

jednotlivými potoky (p - hodnota 0,54). Vyšší úroveň kontaminace Rokytky, vyjádřená jako 

MPI (pro Cr, Cu, Ni, Pb a Zn), patrná z grafu na obr. 7.19., opět není na zvolené hladině 

pravděpodbnosti statisticky průkazná. 

Obr. 7.19.: ANOVA – variabilita MPI bez Cd u potoků, p-hodnota =0,5362, vertikální úsečky značí 

95% konfidenční interval (interval spolehlivosti) 
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Jednocestná ANOVA byla využita také pro testování variance mezi kontaminací 

sedimentů „horních“ a „dolních“ profilů potoků ovlivněných zaústěním městského 

odvodnění, tedy Botiče a Rokytky. U obou potoků se první tři „horní“ profily nacházejí 

shodně před ústím první z odlehčovacích komor kanalizace a další tři „dolní“ profily jsou již 

ovlivněny městským odvodněním. „Dolní“ profily obou toků by tedy měly mít statisticky 

prokazatelnou vyšší míru kontaminace, což na 5 % hladině pravděpodobnosti potvrzuje i 

výsledek testu, viz. obr. 7.20. (p-hodnota = 0,001).  

 

Obr. 7.20.: ANOVA – variabilita horních a dolních profilů Botiče a Rokytky, p-hodnota = 0,0013, 

vertikální úsečky značí 95% konfidenční interval (interval spolehlivosti) 

 

 

Shluková analýza  

 

Za účelem kvantitativní identifikace specifických lokalit kontaminace a navržení 

hypotéz ohledně potenciálních zdrojů TK v podélných profilech 3 potoků byly koncentrace 

TK vyhodnoceny pomocí metody aglomerativní hierarchické shlukové analýzy v programu 

Statistica. Výsledek analýzy je znázorněn dendogramem, kde na svislé ose je vynesena 

hladina nepodobnosti, na které jsou jednotlivé profily nebo jejich skupiny spojovány.  Shluky 

profilů jsou budovány postupně od nejpodobnějších na „dně“ dendogramu, ty jsou potom dále 

shlukovány až k „vrcholu“ dendogramu, kde tvoří společně jeden konečný shluk. 
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Obr. 7.21.: Dendogram aglomerativní shlukové analýzy, koncentrace kovů standardizovány                        

t-transformací 

 

 Dendogram na obrázku 7.21. znázorňuje výsledek zvolené metody shlukové analýzy, 

po t-transformaci hodnot koncentrací jednotlivých těžkých kovů, na zkoumaných profilech 

potoků. Odběrové profily potoků tvoří čtyři základní shluky, které obsahují specifické profily 

podle míry a charakteru kontaminace.  Shluk A tvoří dolní profily Rokytky R6 a R4                

a poslední profil Botiče B6, tedy sedimenty profilů silně ovlivněných městským odvodněním, 

ve zvýšené míře zatížené mědí, zinkem, olovem a kadmiem (viz.obr. 7.12.). Shluk B tvoří dva 

horní profily Kunratického potoka KP1 a KP2, které jsou oproti všem ostatním profilům 

vysoce zatížené kadmiem. Shluk C lze operativně nazvat shlukem „středního zatížení“ a lze 

jej dále rozdělit na dva pod-shluky C1 a C2. C1 shlukuje silněji zatížené profily Rokytky R3, 

R5, R2 a předposlední profil Botiče B5. C2 shlukuje středně zatížené profily Kunratického 

potoka  KP6, KP3, KP5 a střední profil Botiče B4. Poslední shluk D obsahuje první tři téměř 

neznečištěné profily Botiče, dále první nejčistší profil Rokytky a střední profil Kunratického 
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potoka KP4, který se nachází v přírodní meandrující části potoka v údolí Kunratického lesa. 

Gradient zatížení kovy tedy v dendogramu vzrůstá zprava doleva a zcela přesně jej postupně 

následují odběrové profily Botiče od horního toku po ústí.    

Dendogram na obrázku 7.22. znázorňuje pro porovnání výsledek shlukové analýzy, po  

standardizaci koncentrací kovů pomocí z-transformace. Tento dendogram je oproti 

předchozímu tvořen třemi základním shluky. Hlavní rozdíl spočívá v odlišném sloučení 

profilů Rokytky (s vyjímkou R1) pod jeden základní shluk. Shluk C1 z předchozího 

dendogramu je v tomto případě přiřazen pod základní shluk A. Odběrové profily Botiče opět 

postupně následují gradient zatížení kovy na horizontální ose dendogramu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.22.: Dendogram aglomerativní shlukové analýzy, koncentrace kovů standardizovány                        

z-transformací 

 

Principal Component Analysis (PCA) 

 

 Výsledek PCA v programu Canoco (ter Braak a Šmilauer, 2002) znázorňuje ordinační 

diagram na obrázku 7.23. Odběrové profily vyznačeny modrými body představují opakování,  

vysvětlované proměnné (koncentrace jednotlivých kovů) jsou zobrazeny šipkami. Směr šipky 
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ve dvourozměrném prostoru ordinačního grafu vyznačuje nárůst koncentrace daného kovu. 

První hlavní komponenta, ordinační osa (x), vysvětluje 72,2% variability původních 

proměnných. Druhá  hlavní komponenta, ordinační osa (y), vysvětluje 16,5%. Rozdílem 

100% a součtu vysvětlených variabilit první a druhé osy zbývá pouze 11,4%, což je podíl 

variablity reprezentovaný všemi ostatními komponentami - třetí, čtvrtou a dalšími osami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.23.: Ordinační diagram analýzy PCA, 1. komponenta – osa x, 2. komponenta – osa y 

 

Odběrové profily potoků zobrazené v PCA diagramu byly rozděleny do 5 hlavních 

shluků. Poloha shluků ve směru osy x zprava doleva značí nárůst koncentrací kovů (zejména 

kovů  s vodorovnější polohou šipky - Ni, Zn, Cu a Cr). Ve smyslu intenzity zatížení těmito 

kovy lze seřadit shluky v pořadí 1 (B1, B2, B3, R1), 2 (KP3-KP6), 3 (KP1, KP2), 4 (R2, R3, 

R5, B4, B5) a 5 (R4, R6, B6). Druhou hlavní komponentu, ordinační osu y, lze z hlediska 

polohy odběrových profilů interpretovat nejlépe tak, že ve směru osy y zdola nahoru narůstá 

koncentrace kadmia. Zde je patrné výraznější zatížení všech odběrových míst Kunratického 

potoka (shluk 2 a zejména shluk 3), nejvíce potom profilů KP2 a KP1. 
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 Z ordinačního diagramu je patrný nárůst koncentrací  kovů ve směru osy x zprava 

doleva. Vynesením polohy odběrového profilu na osu x lze získat hodnotu vyjadřující 

intenzitu zatížení kovy (zejména Ni, Zn, Cu a Cr). Analýzou variance potom lze testovat, zda 

se odběrové profily jednotlivých potoků liší v intenzitě zatížení těmito kovy. Z výsledků této 

ANOVy znázorněné na obr. 7.24. vyplývá, že se na 5 % hladině pravděpodobnosti statistický 

rozdíl neprokázal (p-hodnota 0,17). Zvýšené zatížení Rokytky jmenovanými kovy patrné 

z grafu tedy není na zvolené hladině pravděpodobnosti statisticky průkazné. Při srovnání 

grafu  ANOVy  dle polohy na ose PCA (obr. 7.24.)  s výsledkem ANOVy dle MPI             

(obr. 7.18.) je u MPI patrné vyšší zatížení Kunratického potoka díky velké významnosti Cd 

při hodnocení MPI.  Naopak PCA po standardizaci koncentrací hodnotí váhu všech kovů 

stejnou mírou. 

Obr. 7.24.: ANOVA – variabilita polohy profilů jednotlivých potoků na PCA ordinační ose x,            

p-hodnota = 0,1686, vertikální úsečky značí 95% konfidenční interval (interval spolehlivosti) 

 

 

7.5. Distribuce těžkých kovů v sedimentech 

 

Za účelem zjištění distribuce těžkých kovů mezi operativně stanovené geochemické 

frakce byly metodou sekvenční extrakce BCR rozkládány 2 série vzorků sedimentů 

zkoumaných potoků o zrnitosti < 63 m z let 2004-2005 a vzorky sedimentu Hostivařské 

přehrady společně se 3-4 replikami standardního referenčního materiálu sladkovodního 
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sedimentu CRM 701 s certifikovanými hodnotami šesti extrahovatelných těžkých kovů: Cd, 

Cr, Cu, Ni, Pb a Zn pro ověření přesnosti a správnosti sekvenční extrakce.  

 V tabulce v příloze 8 jsou uvedeny naměřené koncentrace analyzovaných kovů v 

replikátech standardního referenčního materiálu CRM 701, průměrné koncentrace, RSD 

měření a certifikované nebo indikativní hodnoty pro jednotlivé kroky sekvenční extrakce 

BCR1-BCR4, totální rozklad a pseudototální rozklad celkových vzorků sedimentů ze dvou 

sérií rozkladů v roce 2004 a 2005. Vypočítané hodnoty RSD pro jednotlivé kroky sekvenční 

extrakce jsou menší než 10%,  hodnoty RSD pro totální a pseudototální jsou menší než 5%. 

Průměry naměřených hodnot replikátů referenčního materiálu z jednotlivých kroků sekvenční 

extrakce jsou dle koeficientů determinace v dobré shodě s certifikovanými hodnotami 

analyzovaných kovů:  R2(Cd)=0,9997, R2(Cr)=0,9836, R2(Cu)=0,9996, R2(Ni)=0,9964, 

R2(Pb)=0,9916, R2(Zn)=0,9883. 

 Dalším způsobem kontroly správnosti sekvenční extrakce je porovnání shody hodnot 

získaných celkovým rozkladem zkoumaných vzorků sedimentů a součtu jednotlivých kroků 

sekvenční analýzy včetně totálního rozkladu rezidua.  V tabulce v příloze 9 jsou uvedeny 

naměřené koncentrace kovů uvolněných během jednotlivých kroků sekvenční extrakce. 

V příloze 10 je dále uveden součet jednotlivých kroků, koncentrace kovů naměřená po 

totálním rozkladu sedimentu a grafické porovnání těchto hodnot. Z porovnání hodnot součtů 

kroků sekvenční extrakce a totální koncentrace jednotlivých kovů vyplývá uspokojivá shoda 

vyjádřená koeficienty determinace pro jednotlivé kovy: R2(Cd)=0,9843, R2(Cr)=0,9863, 

R2(Cu)=0,9916, R2(Ni)=0,9899, R2(Pb)=0,9804,  R2(Zn)=0,9862. 

 Distribuční diagramy na obr. 7.25. znázorňují distribuci těžkých kovů mezi operativně 

stanovené geochemické frakce v sedimentech Botiče a Hostivařské přehrady, přesněji 

procentuální zastoupení jednotlivých frakcí v sumě všech frakcí. Měď se v sedimentech 

Botiče váže především na oxidovatelnou frakci (44-72%). Méně potom na frakci reziduální 

(9-35%) a redukovatelnou (11-18%). Vazba mědi na výměnnou/karbonátovou frakci je 

zastoupena jen 5-9%. V podélném profilu Botiče je patrný postupný nárůst poměrného 

zastoupení vazby mědi na organickou hmotu (oxidovatelná frakce) na úkor frakce reziduální, 

a to zejména na dolních odběrových profilech, které jsou již ovlivněny městským 

odvodněním. Podobný trend lze pozorovat i u zinku, kde zastoupení vazby na nejdostupnější 

výměnnou/karbonátovou frakci sedimentu narůstá ze 14 na 36%. Zinek je dále vázán na 

oxidovatelnou frakci (27-38%), méně pak na frakci redukovatelnou (17-27%) a reziduální 

(10-29%).   Většina  olova  je  na  všech  profilech   Botiče   vázána  na  redukovatelnou frakci  

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.25.: Distribuce těžkých kovů mezi operativně stanovené geochemické frakce v sedimentu 
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sedimentu   (55-62%).   Menší   mírou  je  potom  olovo  vázáno  v  oxidovatelné  (19-33%)    

a reziduální frakci (10-23%). Na výměnnou/karbonátovou frakci se váže jen 1-5% olova. 

Oproti tomu kadmium je vázáno především na výměnnou/karbonátovou frakci sedimentu  

(41-50%). Další pořadí vazeb kadmia tvoří frakce redukovatelná (23-31%), oxidovatelná   

(13-22%) a reziduální (7-15%). Poslední dva kovy chrom a nikl vykazují podobnou distribuci, 

s převažující vazbou na reziduální frakci (Cr 65-78%, Ni 46-62%), okolo 20% obou kovů se 

dále váže na frakci oxidovatelnou, na frakci redukovatelnou potom 4-7% Cr a 10-17% Ni. 

Vazba na výměnnou/karbonátovou frakci je výrazněji zastoupena u niklu (10-20%), kdežto u 

chromu je téměř zanedbatelná (1-2%). Menší grafy na obr.7.24. znázorňují distribuci těžkých 

kovů v sedimentech Hostivařské přehrady, která se nachází mezi druhým a třetím odběrovým 

profilem Botiče. Hlavní rozdíl v distribuci kovů v sedimentech Hostivařské přehrady oproti 

sedimentům sousedících profilů Botiče B2 a B3 lze charakterizovat nižším podílem vazby 

všech zkoumaných kovů na oxidovatelnou frakci a vyšším zastoupením vazby Cu, Pb, Cr a Ni 

na reziduální frakci sedimentu. 

Následující obrázek 7.26. znázorňuje distribuci jednotivých kovů v sedimentech 

Rokytky.    Měď   se   v  sedimentech    Rokytky   na  rozdíl  od  Botiče   váže   především   na 

redukovatelnou frakci (31-50%), dále  potom  na  frakci  reziduální (24-39%) a oxidovatelnou 

(21-29%). Vazba mědi na výměnnou/karbonátovou složku je zastoupena jen 2-7%. Zinek je 

v celém podélném profilu Rokytky vázán nejvíce na frakci výměnnou/karbonátovou           

(30-42%) a redukovatelnou (27-47%). Menší mírou je potom zastoupena vazba na 

oxidovatelnou (7-12%) a reziduální frakci (13-24 %). Olovo se v sedimentech Rokytky váže 

téměř výhradně na redukovatelnou frakci (56-75%), tvořenou hydratovanými oxidy Fe a Mn. 

Dále je olovo  vázáno  v  reziduální (19-31%) a oxidovatelné  frakci (5-14%). Na 

výměnnou/karbonátovou frakci se váže méně než 1% olova. Kadmium je v sedimentech 

Rokytky podobně jako u Botiče vázáno více než 30% na nejdostupnější  

výměnnou/karbonátovou frakci, na profilu R4 dosahuje zastoupení této frakce kadmia až  

65%. Z ostatních vazeb kadmia je zastoupena především redukovatelná frakce (38-59%), v 

malé míře potom zbývající frakce oxidovatelná (4-17%) a reziduální (2-6%). Distribuce 

chromu a niklu v sedimentech Rokytky je obdobná jako u Botiče, rozdílné je vyšší zastoupení 

redukovatelné frakce u obou kovů (Cr 5-18%, Ni 15-29%). Převažuje opět vazba na reziduum 

(Cr 59-84%, Ni 36-58%) a přibližně 15% obou kovů se váže na frakci oxidovatelnou. Vazba 

na výměnnou/karbonátovou frakci je opět výrazněji zastoupena u niklu (12-26%), zatímco u 

chromu je zanedbatelná (<0,5%). Na rozdíl od Botiče nebyl v  distribuci kovů v sedimentech 

Rokytky pozorován žádný zřejmý trend v souvislosti s městským odvodněním. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.26.: Distribuce kovů mezi operativně stanovené geochemické frakce v sedimentu Rokytky 

 

 

Distribuční diagramy na obr. 7.27. znázorňují distribuci kovů mezi geochemické 

frakce  v sedimentech Kunratického potoka. Měď  je  v  sedimentech  Kunratického potoka  

vázána zejména na reziduum (35-59%), dále podobnou mírou na frakci oxidovatelnou        

(20-32%) a redukovatelnou (10-25%) a nejméně na výměnnou/karbonátovou složku (3-10%). 

Distribuce zinku je poměrně rovnoměrná mezi všechny čtyři frakce: výměnnou/karbonátovou 

(19-35%), redukovatelnou (21-33%), oxidovatelnou (22-24%) a reziduální (17-32%). Olovo 

je podobně jako u ostatních toků nejvíce asociováno s redukovatelnou frakcí (50-62%), méně 

pak se zbývajícími: reziduální (18-37%), oxidovatelnou  (9-18%) a výměnnou/karbonátovou 

frakcí (4-12%). Frakcionace kadmia, niklu a chromu v sedimentech Kunratického potoka se 
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velmi podobá distribuci v sedimentech  Rokytky. U kadmia je pořadí frakcí dle 

procentuálního zastoupení: výměnná/karbonátová (38-53%), redukovatelná (29-40%), 

reziduální (5-19%) a oxidovatelná (5-14%), v případě chromu je pořadí frakcí: reziduální  

(65-78%), oxidovatelná (13-18%),  redukovatelná (8-18%) a výměnná/karbonátová (1-2%) a 

pro nikl platí pořadí: reziduální (35-50%), redukovatelná (16-35%), výměnná/karbonátová 

(12-25%) a oxidovatelná frakce (12-22%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.27.: Distribuce kovů mezi geochemické frakce v sedimentu Kunratického potoka 
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7.5.1. Hodnocení mobility kovů v sedimentech 

 

Z výsledků sekvenční extrakce, analyzovaných koncentrací kovů  extrahovaných z 

operativně stanovených geochemických frakcí sedimentů, byla pomocí výpočtu faktoru 

mobility (MF) posouzena mobilita kovů. Grafy na obr. 7.28. znázorňují hodnoty MF společně 

s rizikem vyhodnoceným na základě Risk Assessment Code (RAC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 

Obr. 7.28.: Hodnocení MF a rizika na základě RAC v sedimentech potoků a Hostivařské přehrady 

 

Mobilita sledovaných kovů dle MF v sedimentech Botiče a Rokytky klesala v pořadí 

Cd > Zn > Ni  > Cu > Pb > Cr, v sedimentech Kunratického potoka v pořadí Cd > Zn > Ni  > 

Pb > Cu > Cr a v sedimentech Hostivařské přehrady v pořadí Cd > Zn > Cu > Ni  > Cr > Pb. 

Na základě hodnocení podle RAC byly jako nerizikovější kovy z hlediska mobility 

vyhodnoceny Cd a Zn. Nejmobilnější kadmium dosahovalo v sedimentech všech tří potoků 

hodnot MF 40% a vyšší. Z hlediska vlivu městského odvodnění nevykazovala mobilita kovů 

u Botiče a Rokytky zřejmé trendy, s výjimkou zinku v sedimentech Botiče. Po zaústění 

odlehčovacích komor za profilem B3 narůstá mobilita zinku z hodnot MF < 20% na hodnoty 

MF >30%. 

MF - Hostivařská přehrada

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

HP1 HP2 HP3 HP4

M
F

 (
%

)

Cu

Zn

Pb

Cd

Cr

Ni

MF - Botič 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

B1 B2 B3 B4 B5 B6

M
F

 (
%

)

MF - Rokytka 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

R1 R2 R3 R4 R5 R6

M
F

 (
%

)

MF - Kunratický potok 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6

M
F

 (
%

)

RAC - v elmi v ysoké riziko

RAC - v ysoké riziko



   

8. DISKUSE 

 

 Z monitoringu základních fyzikálně chemických ukazatelů a hodnocení jakosti vody 

vyplývá, že u Rokytky a Kunratického potoka dosahují ukazatele CHSKCr, BSK5                    

a koncentrace amonných iontů minimálně o třídu horší jakost vody, než je tomu u Botiče.  

Podobné výsledky vyplývají i při porovnání monitoringu těchto potoků  z let 2002-2003, 

který na internetových stránkách  Informačního servisu o životním prostředí ENVIS uvádí 

Magistrát hl. m. Prahy (http://envis.praha-mesto.cz).  

Při porovnání vlastního monitoringu kvality vody v Botiči v letech 2004-2005 s údaji 

z let 2001-2003 uvedenými v  pracích Nábělkové (2005) a Pollerta (2004) je zřejmé podobné 

zařazení jednotlivých ukazatelů do tříd kvality vody. Výraznější zvýšení zaznamenávají 

hodnoty konduktivity z  II. třídy (2001-2003) do IV. třídy (2004-2005), naopak snížení 

zaznamenalo zařazení hodnot BSK5 z IV. třídy jakosti (2001-2003) do třídy III. (2004-2005).  

Z porovnání vlastního monitoringu kvality vody v Rokytce a Kunratickém potoku 

s údaji z roku 2003 (Kunratický potok) uvedenými v práci Jánoškové (2005) a údaji z roku 

1999 (Rokytka) uvedenými v práci Čermákové (2000) vyplývá velmi podobné zatížení 

horních profilů obou potoků zejména amoniakálním dusíkem, který na Kunratickém potoku 

v roce 2003 dosahuje až V. třídy znečištění, a dalšími organickými látkami (hodnoty 

ukazatelů CHSKCr a BSK5). Organické znečištění potoka v oblasti Šeberova, Kunratic i 

Dolních Počenic bude patrně dlouhodobě způsobeno nedostatečným čištěním odpadních vod 

pocházejících pravděpodobně ze sféry komunální nebo ze zemědělství. Podobný narůstající 

trend vykazují v Kunratickém potoku i v Rokytce koncentrace chloridů a to z II. třídy  v roce 

2003 do třídy III. v období let 2004-2005. 

 Sledovaný úsek Kunratického potoka není ovlivněn zaústěním odlehčovacích komor, 

do potoka je v Kunraticích zaústěno pouze několik dešťových výústí. Výše popsané znečištění 

horního toku Kunratického potoka i přes absentující vliv městského odvodnění způsobuje, že 

se kvalita jeho vody pohybuje na podobně nízké úrovni jako u Rokytky a je podstatně horší 

než u Botiče. V podélném profilu toku Botiče a Rokytky nebyl prokázán negativní vliv 

zaústění městského odvodnění na kvalitu vody. Hodnoty vodivosti a koncentrace chloridů 

mají sice v podélném profilu obou toků narůstající trend, stejný trend se však projevuje i v 

Kunratickém potoku.  

Hlavní průmysloví producenti odpadních vod zatížených těžkými kovy v povodí 

Botiče sídlí v průmyslové zóně v Hostivaři v okolí ulice Průmyslová (viz. obr. příloha 4). V 



   

případě přívalového deště je část zatížených odpadních vod odvedena ze stokové sítě do 

recipientu Botiče odlehčovací komorou 83K Průmyslová. Situace v povodí Rokytky je 

obdobná. Hlavní průmysloví producenti kovy zatížených odpadních vod sídlí ve Vysočanech 

v okolí ulic Kolbenova a Poděbradská (viz. obr. příloha 5). Spojení stokové sítě a Rokytky 

zajišťují v této lokalitě odlehčovací komory 17FE Na Břehu z pravé strany a 29FE Pod 

Harfou, 30FE Podkovářská a 20FE Poděbradská II. ze strany levé. Z dat zprostředkovaných 

Veolia a.s. (dříve PVK a.s.), které monitorují koncentrace těžkých kovů v odpadních vodách 

vypouštěných do jednotné kanalizace hlavními průmyslovými producenty a koncentrace kovů 

v kanalizačních stokách (tab. 7.5.), vyplývají zvýšené  koncentrace Cu, Ni, Pb a Zn v 

kanalizaci v povodí Botiče, a zvýšené  koncentrace Cd, Cu, Ni a Pb v kanalizaci v povodí 

Rokytky. Tato data podporují zjištění negativního vlivu městského odvodnění na kontaminaci 

sedimentů sledovaných potoků těžkými kovy. 

 

Z grafů na obr. 7.11. je patrný  nárůst koncentrací těžkých kovů v sedimentech dolní 

části toku Botiče a Rokytky. V sedimentech Botiče, do kterého je za třetím odběrovým 

profilem postupně zaústěno 33 odlehčovacích komor jednotné kanalizace, zřetelně narůstají 

koncentrace všech šesti kovů na profilech B4 až B6. Nábělková a kol. (2004) uvádí shodný 

nárůst koncentrací měřených kovů (Cd, Cu, Pb a Zn) v sedimentech Botiče vlivem městského 

odvodnění. Vyhodnocením ekotoxikologickéo rizika dle HQ (TEC) dále uvádí zvýšený podíl 

toxicity Cu  po zaústění první odlehčovací výústě kanalizace, což je ve shodě s zvýšenou 

hodnotou HQ (TEC) na odběrovém profilu B4.  

Do Rokytky za třetím odběrovým profilem postupně ústí 15 odlehčovacích komor 

jednotné kanalizace a opět je v dolním toku patrný nárůst koncentrací kovů v sedimentech. 

Tento nárůst již není tak markantní jako u Botiče a týká se především kadmia, zinku, olova          

a mědi, jejichž koncentrace s výjimkou zinku často překračují povolené limity znečištění 

odpadních vod stanovené Kanalizačním řádem.  

Koncentrace pěti kovů (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) v sedimentech Kunratického potoka 

nevykazují v podélném profilu zřjrvný trend, což patrně souvisí s absencí vlivu  městského 

odvodnění. Koncentrace kadmia, které na profilech KP1 a KP2 v okolí Šeberáku dosahují 

vůbec nejvyšších naměřených koncentrací ze všech toků, potom na dalších profilech 

Kunratického potoka postupně klesají.  V porovnání s ostatními potoky jsou na prvních dvou 

profilech značně vysoké i  koncentrace mědi. Z mapy geochemie povrchových vod z počátku 

90. let jsou v Kunratickém potoku v okolí Šeberáku  patrné vysoké koncentrace mědi              

a kadmia (Cu 77 g/l, Cd 5,6 g/l) spolu se zvýšenými obsahy zinku a olova (Sáňka, 1991). 



   

Jedním z možných zdrojů této kontaminace je stará ekologická zátěž z podniku Safina Vestec 

zpracovávajícím drahé a neželezné kovy, který vznikl v roce 1950. Historie této průmyslové 

činnosti ve Vestci však sahá až do roku 1860. 

 Z hodnocení rizika kovů v sedimentech pomocí HQ a MPI je opět patrný shodný 

vzrůstající trend v dolní části toku Botiče a Rokytky a klesající trend v podélném profilu 

Kunratického potoka způsobený zejména poklesem koncentrací kadmia a částečně i mědi. Při 

hodnocení rizika velmi záleží na použitém způsobu hodnocení. U HQ výsledek ovlivňují 

použitá toxikoloická kriteria, u MPI potom zvolená významnost daného kovu. Někteří autoři 

volí za významnost daného kovu pro MPI  převrácenou hodnotu jeho maximální povolené 

koncentrace v užitkové vodě pro domácnosti US EPA (Goncalves a kol., 1994, Soares a kol., 

1999) nebo převrácenou hodnotu průměrné koncentrace kovu v břidlici (Singh a kol., 2002). 

Váha kadmia potom dosahuje 300 v prvním a 500 v druhém případě. Jako vhodné se jeví 

použít více metod hodnocení, aby nebylo riziko podhodnoceno nebo nadhodnoceno. 

 

Z dlouhodobějšího pohledu byla významnou událostí z hlediska kvality sedimentů 

pražských potoků (zejména Botiče a Rokytky) povodeň v srpnu 2002,  kdy v době nejvyššího 

vodního stavu 12.8. 2002 dosáhl odtok z Hostivařské přehrady na Botiči 41 m3/s.  Botič 

vybřežil v přírodním korytě pod Hostivařskou přehradou a Rokytka díky zpětnému vzdutí 

Vltavy zaplavila území Libně.  Pollert a kol. (2004) uvádí dopad povodně na obsah těžkých 

kovů (Zn, Pb, Ni, Cu, Cd) v sedimentech Botiče. Při porovnání rizika dle HQ(TEC) pro pět 

sledovaných kovů v sedimentech Botiče v období před (1998-2001) a po povodni (2002-

2003), došlo vlivem povodně na profilech ovlivněných městským odvodněním k výraznému 

snížení rizika kovů na čtvrtinu původních hodnot HQ. Během povodně pravděpodobně došlo 

s odnosem jemnozrných částic sedimentu i k vyplavení kovů na ně vázaných. Další práce 

uvádějí podobný pokles koncentrací a rizika kovů v sedimentech v důsledku povodně v 

podélném profilu Botiče a na dolním toku Kunratického potoka (Benešová a kol., 2004, 

Hnaťuková a Benešová, 2005). Na profilu Botiče pod zaústěním první odlehčovací komory 

uvádí Pollert a kol. (2004) hodnoty rizika před povodní HQ1998-2001 = 40 a po povodni     

HQ2002-2003 = 10. Hodnocením rizika šesti kovů v sedimentech Botiče v letech 2004-2005 v 

této práci byla na odběrovém profilu B4 stanovena hodnota HQ=8,6, která naznačuje setrvání 

snížené úrovně kontaminace Botiče po povodni.  

 

 

 



   

Ze statistického testování míry kontaminace dle MPI prostřednictvím analýzy variance 

vyplývá vyšší zatížení sedimentů „dolních“ profilů Botiče a Rokytky ovlivněných městským 

odvodněním oproti profilům „horním“. Otázkou pro další výzkum zůstává, do jaké míry je 

tento rozdíl způsoben právě zaústěním městského odvodnění a jak se na něm podílejí další 

faktory, jako je například splach ze silnic, jak uvádí Stead-Dexter a Ward (2004), nebo 

případné další zdroje těžkých kovů. 

Mnohorozměrné statistické metody se prokázaly být užitečným nástrojem pro 

klasifikaci úrovně kontaminace kovy a identifikaci specifických lokalit znečištění s 

eventuálním výskytem abnormalit koncentrací kovů. Borovec (1996) aplikoval shlukovou 

analýzu a PCA za účelem identifikace kontaminace Labe stopovými prvky z různých 

půmyslových zdrojů, skládek popílku tepelných elektráren a zemědělství. Oliveras-Rieumont 

a kol. (2005) identifikuje pomocí aglomerativní hierarchické shlukové analýzy vliv městské 

skládky a hutě neželezných kovů na kontaminaci sedimentů Almendares River protékající 

Havanou na Kubě. 

Aplikace různých shlukovacích algoritmů aglomerativní hierarchické shlukové 

analýzy, metody středospojné (average linkage) a všespojné (complete linkage), shlukuje data 

velmi podobně, výsledek analýzy však do znané míry závisí na zvoleném způsobu 

transformace dat jak uvádí i Soares (1999), identifikující specifické lokality kontaminace v 

údolí řeky Ave v Portugalsku. Shlukující proces je za použití původních netransformovaných 

koncentrací kovů přepočtených na obsah organické hmoty značně ovlivněn kovy s nejvyšší 

koncentrací a rozptylem.  

Prostřednictvím analýzy hlavních kompomnetn (PCA), byl počet rozměrů 

kontaminace kovy zredukován z původních šesti proměnných na dva 2 hlavní faktory. Tyto 

nové proměnné – hlavní komponenty, které jsou lineární kombinací měřených proměnných, 

vysvětlily 88,7% celkové variability dat. Směr a poloha šipky ve dvourozměrném prostoru 

ordinačního grafu (obr. 7.23.) vyjadřuje míru vzájemné korelace jednotlivých proměnných. 

Téměř pravý úhel, který svírají šipky Cd a Pb, značí velmi slabou korelaci těchto 

proměnných. Ordinační graf přehledně znázorňuje prostorovou distribuci odběrových míst tří 

zkoumaných potoků vzhledem k charakteru kontaminace sedimentů. V horní polovině grafu 

se nacházejí dva shluky odběrových profilů Kunratického potoka charakterizované vysokým 

obsahem Cd. Profily Rokytky and Botiče jsou zřetelně odděleny od profilů Kunratického 

potoka, většina z nich se nachází v druhém a třetím kvadrantu grafu. Profily v levé polovině 

grafu, s vyjímkou R2, R3 and KP1, jsou "dolní" profily Botiče and Rokytky ovlivněné 

zaústěním OK. Naopak, klastr "horních" profilů v druhém kvadrantu obsahuje nejméně 



   

zatížené profily B1, B2, B3 and R1. Vyznačené PCA shluky jsou podle očekávání velmi 

podobné shlukům v dendogramech shlukové analýzy. Je známo, že těžké kovy pocházející z 

městského odvodnění a splachů se akumulují v sedimentech městských toků (Christensen        

a kol., 2006). Výsledek PCA analýzy lze tedy interpretovat jako zřetelné oddlišení charakteru 

kontaminace Botiče a Rokytky ovlivněných městským odvodnění od Kunratického potoka. 

Pro porovnání výsledků shlukové analýzy (obr. 7.21.) a PCA analýzy (obr. 7.23.)  je 

pro jednotlivé shluky odběrových profilů z obou analýz vypočten Ellement pollution index 

(Soares a kol., 1999) pro jednotlivé kovy, který vyjadřuje intenzitu kontaminace ve shluku 

odběrových míst (tab. 8.1.). Z této tabulky a grafů na obr. 7.21. a 7.23. je patrná odlišná 

klasifikace odběrových míst KP4 a B4 klasifikovaných do shluku D a C2 (shluková analýza), 

respektive shluku 2 a 4 (PCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8.1.: Porovnání shluků clusterové a PCA analýzy z hlediska kontaminace jednotlivými kovy 

 

 

Porovnáním distribuce kovů mezi operativně stanovené geochemické frakce 

sedimentu u jednotlivých potoků vyplývají určité rozdíly. V podélném profilu Botiče je u 

mědi a zinku patrný nárůst poměrného zastoupení snadněji dostupných frakcí, který 

pravděpodobně souvisí s vlivem zaústění městského odvodnění. U mědi je to zvýšený podíl 

vazby na oxidovatelnu frakci na úkor frakce reziduální, u zinku narůstá zastoupení vazby na 

výměnnou/karbonátovou frakci na úkor oxidovatelné a reziduální frakce.  

Element pollution index* (EPI)

Cu Zn Pb Cd Cr Ni

A M H H H L L

B M L L H L L

C1 L H H M L L

C2 L M L M L L

D L L L L L L

5 M H H H L L

4 L M H M L L

3 M L L H L L

2 L M L H L L

1 L L L L L L

*zatížení kovy:  L-nízké < 2 násobek pozadí kovu (Cb)

     M-střední 2-3 násobek pozadí kovu (Cb)

     H-vysoké > 3 násobek pozadí kovu (Cb)
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Vyšší procentuální zastoupení oxidovatelné frakce u mědi po zaústění městského 

odvodnění může být vysvětleno zvýšeným přísunem organického znečištění odlehčovacími 

výústmi   kanalizace   při   dešťových  epizodách.   Měď   může    s   těmito  látkami   vytvářet   

organické   komplexy  (Morillo,  2002). Z hodnocení mobility kovů v kapitole  7.5.1. vyplývá 

nižší mobilita Cu než je tom u Cd, Zn a Ni. Měď bývá v oxidovatelné frakci asociována se 

stabilními vysokomolekulárními huminovými látkami, které uvolňují vázané kovy jen 

pozvolna (Sing a kol., 1998).    

Revitt a Morrison (1987) zabývající se distribucí kovů v suspendovaných látkách za 

použití Tessierovy metody sekvenční extrakce, konstatovali zvýšené koncentrace dostupých 

kovů vázaných na výměnnou frakci v přívalových vodách městského odvodnění. U sedimentů 

Rokytky nebyl trend změny distribuce v důsledku městského odvodnění zjištěn u žádného z 

kovů. Důvodem může být poloviční počet zaústěných odlehčovacích komor nebo skutečnost, 

že sedimenty Rokytky jsou více zatíženy už na horních odběrových profilech.  

Sedimenty Rokytky mají však oproti Botiči v distribuci všech sledovaných kovů 

menší zastoupení vazby na oxidovatelnou frakci a naopak vyšší zastoupení vazby na 

redukovatelnou frakci. Tento fakt lze do jisté míry vysvětlit rozdílným charakterem                 

a složením sedimentů obou potoků. Sedimenty Rokytky mají menší průměrný obsah 

organické hmoty a naopak podstatně vyšší obsah celkového Fe, Mn a Al, stejně tak jako vyšší 

obsah oxalátem extrahovaného Fe, Mn a Al (tab.7.7.). Vyšší obsah v oxalátovém výluhu 

poukazuje na přítomnost amorfních nebo slabě krystalických oxihydroxidů Fe, Mn a Al, které 

přestavují potenciál pro povrchovou sorpci kovů, jak uvádí Ettler a kol. (2005b) na příkladu 

olova v kontaminovaných půdách. Hydratované oxidy Fe, Mn a Al mohou tvořit povlaky na 

povrchu částic, které tvoří významná koncentrační centra (Borovec, 2000b). Vazba na 

redukovatelnou frakci sedimentu tvořenou zejména hydratovanými oxidy Fe a Mn je u Cd, 

Cu, Pb a Zn je nejvíce zastoupena právě v sedimentech Rokytky. Výsledky RTG 

semikvantitativní analýzy i volumetrického stanovení Jankovým vápnoměrem indikují v 

Rokytce také vyšší výskyt karbonátů, který je pravděpodobně důvodem vyššího zastoupení 

vazby Zn na výměnnou/karbonátovou frakci sedimentu v celém profilu Rokytky. Zinek se v 

této frakci může vyskytovat koprecipitovaný s karbonátovými minerály (Ure a kol., 1993).   

Při porovnání distribuce kovů v sedimentech Hostivařské přehrady a sousedních 

profilů Botiče B2 a B3, mají sedimenty Hostivařské přehrady nižší podíl zastoupení vazby 

všech zkoumaných kovů na oxidovatelnou frakci a vyšší zastoupení vazby Cu, Pb, Cr a Ni na 

reziduální frakci sedimentu. Sedimenty Hostivařské přehrady mají díky odlišnému 

hydrologickému režimu a způsobu sedimentace odlišný charakter sedimentu. Obsahují 



   

podstatně méně organické hmoty a zároveň více křemenu než všechny potoky (obr. 7.10.), 

což ovlivňuje i distribuci kovů.  

 

Geochemická frakcionace určuje potenciální mobilitu kovů v sedimentu a naznačuje i 

jejich možný původ.  Ni a Cr byly na všech sledovaných lokalitách asociovány především s 

nejméně mobilní-reziduální frakcí sedimentu. Takto vázané kovy mají původ především v 

geochemickém pozadí (Filguerias a kol., 2004), což potvrzuje i zařazení obou kovů pomocí 

Element Pollution Indexu (tab. 8.1.). Přibližně 20% niklu v sedimentech všech potoků  však 

bylo vázáno na výměnnou/karbonátovou frakci sedimentu což značí i určitý podíl 

antropogenního původ tohoto kovu.  

 Nejvíce mobilním kovem bylo na všech sledovaných lokalitách Cd, které bylo s  

nejlabilnější kyselinou extrahovatelnou frakcí asociováno v rozmezí 35-70%. Tato vysoká 

mobilita není pro kadmium v povrchových oxických vrstvách sedimentu neobvyklá a shoduje 

se s poznatky řady autorů (Morillo a kol., 2002,  Korfali a Davies, 2004, Filgueiras a kol., 

2004). Vysoký podíl kadmia vázaný na výměnnou/karbonátovou frakci značí vysoký 

potenciál sedimentu remobilizovat snadno dostupné formy kadmia při poklesu pH (Jain, 

2004), ale i při zvýšené koncentraci chloridů a dalších solí v důsledku zimní údržby silnic 

(Stead-Dexter a Ward, 2004). Vysoká mobilita kadmia způsobuje také jeho zvýšenou 

akumulaci v tělech bezobratlých živočichů žijících v sedimentu. Migrace kovu do vyšších 

trofických úrovní je v případě vysoké toxicity kadmia velmi riziková. Bentické společentvo 

má výjimečné postavení při přenosu toxických látek, neboť je potravním zdrojem pro ryby, 

které mohou představovat hygienické riziko i pro člověka (Komínková, 2006). I v 

sedimentech Hostivařské přehrady, na které probíhá rekreační rybolov, je kadmium vázáno z 

více než 50% na nejmobilnější frakci. Celkové koncentrace kadmia se naštěstí pohybují do 

0,3 mg/kg, což nepředstavuje zvýšené ekotoxikologické riziko. Rybolov na Šeberáku 

(Kunratický potok), by se už dal považovat za podstatně rizikovější. I ve zdejších 

sedimentech je okolo 50% kadmia vázáno na výměnnou/karbonátovou frakci, navíc se ale 

celkový obsah kovu pohybuje kolem 3 mg/kg. Zvýšené riziko v této lokalitě potom vyplývá i 

z hodnocení HQ a MPI (obr.7.12., 7.13., 7.14.).    

Druhým nejvíce mobilním kovem byl na všech sledovaných lokalitách Zn, který se 

intenzivně vázal jak na výměnnou/karbonátovou frakci tak na frakci redukovatelnou, 

pravděpodobně koprecipitován s karbonáty a oxyhydroxidy Fe a Mn. Při změně Eh/pH 

podmínek by tak mohlo dojít k remobilizaci velké části vázaného zinku.  



   

Více než 60% olova bylo na všech tocích vázáno na redukovatelnou frakci sedimentu, 

tvořenou zejména oxidy a hydroxidy Fe a Mn. Stead-Dexter a Ward (2004) uvádějí u 

sedimentů ovlivněných splachy z komunikací shodnou preferenci vazby Pb na 

redukovatelnou frakci, vazba olova reziduální frakci sedimentu naopak indikuje u 

referenčních lokalit přírodní původ olova. Ettler a kol. (2005a) uvádí chemisorpci                    

a koprecipitaci s krystalickými Fe(III) oxyhydroxidy jako důležitý záchytný mechanismus v 

případě extrémně vysokých koncentrací olova v oblasti neutrálního pH.  

Borovec (2000a) uvádí, že v anoxickém prostředí sedimentů řek jsou těžké kovy 

vázány převážně na organickou hmotu a sulfidy, neboť vlivem redukčního prostředí dochází k 

rozpouštění hydratovaných oxidů Fe(III) a Mn(IV).  V povrchové oxické vrstvě sedimentu se 

naopak tvoří amorfní hydratované oxidy Fe a Mn a kovy jako Pb, Cd a Zn jsou potom 

přednostně vázány hydratovanými oxidy a v karbonátové složce, což se shoduje se zjištěním v 

této práci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

9. ZÁVĚR 

 

 Výsledky této práce splnily předem definované cíle. Vývoj metodiky nebyl definován 

jako samostatný cíl této práce, účelem však bylo v širokém spektru známých metod 

zpracování vzorků, analýz kovů a způsobů hodnocení sestavit optimální postup pro dosažení 

stanovených cílů.  

 

Z hodnocení jakosti vody v letech 2004-2005 vyplývá o třídu horší kvalita vody 

Rokytky a Kunratického potoka z hlediska organického znečištění (CHSKCr, BSK5, amonné 

ionty) ve srovnání s kvalitou vody v Botiči. Tento rozdíl je patrný i z monitoringu z let 2002-

2003.  Vliv městského odvodnění na kvalitu vody v Botiči a Rokytce nebyl jednoznačně 

prokázán. U Botiče došlo v  porovnání s předchozím obdobím (2001-2003)  k výraznému 

zvýšení hodnot konduktivity a naopak ke snížení hodnot BSK5. V Rokytce a Kunratickém 

potoku došlo v  porovnání s rokem 2003 ke zhoršení jakosti vody z hlediska koncentrace 

chloridů, což patrně souvisí se zimní údržbou komunikací. Horní toky Rokytky a 

Kunratického potoka jsou ve zvýšené míře zatíženy zejména amoniakálním dusíkem a 

ostatními organickými látkami. Toto zatížení  indikuje fekální znečištění, které je 

pravděpodobně důsledkem nedostatečného čištění odpadních vod.  

Hlavní průmysloví producenti odpadních vod, zatěžující za přívalových dešťů 

recipient Botiče mědí, niklem, olovem a zinkem, se nacházejí v Hostivaři v okolí ulice 

Průmyslová. Rokytka je díky oddělovačům kanalizace ovlivněna především odpadními 

vodami s kadmiem, mědí, niklem a olovem z průmyslových podniků ve Vysočanech, v okolí 

ulic Kolbenova a Poděbradská. 

 

Ze zvýšených koncentrací všech šesti kovů v sedimentech dolního toku Botiče i 

Rokytky je patrný vliv městského odvodnění jako zdroje znečištění těžkými kovy. Vzhledem 

k počtu zaústěných odlehčovacích komor je zjevný vyšší nárůst koncentrací u Botiče 

ovlivněného 33 OK ve srovnání s Rokytkou ovlivněnou 15 OK. 

Z vyhodnocení ekotoxikologického rizika dle koeficientu rizika a indexu znečištění 

kovy je patrný shodný trend nárůstu rizika v sedimentech Botiče a Rokytky po zaústění 

prvních odlehčovacích komor, přičemž nejmarkantnější vliv městského odvodnění se 

projevuje u Botiče. Na zvýšeném riziku v Botiči se nejvíce podílejí Cu, Zn a Pb, v případě 

Rokytky jsou to Cu, Cd a  Pb. Hodnocení rizika dle MPI přikládá s ohledem na toxikologická 



   

kriteria PEC vysokou významnost toxicitě kadmia.  Jako lokality nezatížené kovy byly dle 

MPI vyhodnoceny pouze horní tři profily Botiče (B1-B3) před zaústěním první odlehčovací 

komory.  

Koncentrace těžkých kovů v sedimentech Kunratického potoka nevykazují 

v podélném profilu toku díky absentujícímu vlivu městského odvodnění zjevný trend. Celý 

Kunratický potok je však ve zvýšené míře zatížen kadmiem. Na prvních dvou odběrových 

místech v okolí Šeberáku byly v sedimentech naměřeny koncentrace kadmia, které desetkrát 

převyšují průměrný obsah v jílovitých sedimentech ČR (Beneš, 2004), a zvýšené koncentrace 

mědi, čemuž odpovídají i vysoké hodnoty rizika. Podezření na původ této kontaminace 

sedimentů padá na starou zátěž z podniku Safina zpracovávající v nedalekém Vestci více než 

50 let drahé a neželezné kovy. 

 

Ze statistického vyhodnocení analýzou variance vyplývá větší variance MPI 

v podélných profilech jednotlivých potoků než variance MPI mezi potoky. Zkoumané potoky 

se v kontaminaci sedimentů sledovanými kovy statisticky neliší, a to ani v  případě testování 

MPI bez vlivu kadmia. Z testování variance kontaminace kovy u sedimentů „horních“            

a „dolních“ profilů potoků ovlivněných zaústěním městského odvodnění, Botiče a Rokytky, 

vyplývá statisticky signifikantní vyšší míra kontaminace „dolních“ profilů obou potoků. 

Pro identifikaci podobných lokalit kontaminace byla aplikována shluková analýza 

transformovaných koncentrací šesti měřených kovů v sedimentech. Z výsledných 

dendogramů jsou podle typu použité standardizace patrné 3 - 4 základní shluky odběrových 

míst. Profily nejvíce ovlivněné městským odvodněním (B6, R4 a R6), stejně tak jako první 

dva profily Kunratického potoka KP1 a KP2 s vysokými koncentracemi Cd, tvoří samostatné 

shluky.  

Analýza hlavních komponent (PCA) jakožto metoda ordinační mnohorozměrné 

statistiky vysvětluje prostřednictvím první a druhé hlavní komponenty 72,2%, resp. 16,5% 

variability původních koncentrací šesti kovů. Odběrové profily potoků byly rozděleny do 5 

hlavních shluků. Výsledek PCA analýzy zřetelně oddlišil charakter kontaminace Botiče           

a Rokytky ovlivněných městským odvodnění od Kunratického potoka. 

 

 Z výsledků sekvenční extrakce BCR vyplývá distribuce jednotlivých kovů mezi 

operativně stanovené geochemické frakce sedimentu. V podélném profilu Botiče patrně v 

důsledku zaústění velkého počtu odlehčovacích komor kanalizace narůstá výskyt vazby Cu na 



   

oxidovatelnu frakci a Zn na výměnnou/karbonátovou frakci sedimentu na úkor frakcí hůře 

dostupných.  

Distribuci kovů v sedimentech ovlivňuje i různý mineralogický a geochemický 

charakter zkoumaných toků a přehrady. Sedimenty Rokytky se od ostatních odlišují 

především vyšším obsahem celkového i amorfního Fe, Mn a Al, které přestavují potenciál pro 

povrchovou sorpci kovů a dále vyšším zastoupením karbonátů, které vysvětluje vyšší 

zastoupení snadno dostupného Zn,  pravděpodobně koprecipitovaného s karbonáty. 

Sedimenty Hostivařské přehrady obsahují podstatně méně organické hmoty a zároveň 

více křemenu než všechny potoky. V důsledku toho mají nižší podíl zastoupení vazby všech 

zkoumaných kovů na oxidovatelnou frakci a vyšší zastoupení vazby Cu, Pb, Cr a Ni na 

reziduální frakci sedimentu. 

Geochemická frakcionace určuje potenciální mobilitu kovů v sedimentu a naznačuje i 

jejich možný původ.  Mobilita sledovaných kovů dle faktoru mobility klesala v sedimentech 

Botiče a Rokytky v pořadí Cd > Zn > Ni  > Cu > Pb > Cr, v sedimentech Kunratického potoka 

v pořadí Cd > Zn > Ni  > Pb > Cu > Cr a v sedimentech Hostivařské přehrady v pořadí Cd > 

Zn > Cu > Ni  > Cr > Pb. Nejrizikovější kovy z hlediska mobility jsou vzhledem ke svým 

vazebným preferencím Cd a Zn. Zvýšené koncentrace solí a změny Eh/pH podmínek v 

důsledku městského odvodnění mohou způsobit remobilizaci toxických forem kadmia i 

dalších kovů. Cr jako nejméně mobilní kov asociovaný intenzivně s reziduální frakcí 

sedimentu má pravděpodobný původ v geochemickém pozadí.  

Sekvenční analýza se ukázala být velmi důležitým nástrojem při stanovování 

jednotlivých geochemických forem těžkých kovů a potenciální mobility, a to i přes vysokou 

náročnost na přesnost práce, citlivost instrumentální analýzy i časovou náročnost této metody. 

Posuzování rizika na základě celkových koncentrací kovů v sedimentu je nedostatečné. 

Použití mnohorozměrných statistických metod umožnilo lepší orientaci v datech s 

větším počtem proměnných. Zároveň byly identifikovány specifické lokality kontaminace           

a vyhodnocen vliv městského odvodnění. 

 

Budoucí výzkum v problematice těžkých kovů v urbanizovaných tocích by mohl 

směřovat k odlišení vlivu zaústění odlehčovacích komor jednotné kanalizace a oddílné 

dešťové kanalizace a terénnímu monitoringu postihujícímu dešťové epizody. Další 

experimentální výzkum by mohl být zaměřen na laboratorní modelování redistribuce               

a remobilizace kovů v sedimentech při změnách Eh/pH  podmínek. 
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11. SEZNAMY 
 

 

11.1. Seznam zkratek 
 

AAS - Atomová absorpční spektrometrie  

ANOVA - Anylýza variance 

BCR -  Standardizační úřad při Evropské komisi (The Community Bureau of Reference) 

BSK5 - Biologická spotřeba kyslíku pětidenní  

CEC - Potenciální sorpční kapacita (Cationt Exchange Capacity) 

CRM - Certifikovaný referenční materiál (Certified Reference Material) 

EF - Faktor nabohacení (Enrichment Factor) 

EPA - Úřad pro ochranu životního prostředí v USA (Environmental Protection Agency) 

EPI - Index znečištění prvkem (Element Pollution Index) 

FAAS - Atomová absorpční spektrometrie s atomizací v plameni 

GFAAS - Atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací 

HQ - Koeficient  rizika (Hazard Quotient) 

CHSKCr - Chemická spotřeba kyslíku dichromanem  

ICP MS - Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

ICP OES - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

LOI - Ztráta žíháním (Loss of Ignition) 

MF - Faktor mobility (Mobility Factor) 

MPI - Index znečištění kovy (Metal Pollution Index) 

MW - Mikrovlnný rozklad (Microwave digestion) 

OK - Odlehčovací komora jednotné kanalizace 

PCA - Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis) 

PEC - Koncentrace pravděpodobého účinku (Probable Effect Concentration) 

RAC - Kriterium hodnocení rizika (Risk Assessment Code) 

SE - Sekvenční extrakce 

SM&T - Program standardů, měření a testování při  Evropské komisi (Standards, 

Measurement and Testing  Programme) 

TEC - Koncentrace prahového účinku (Treshold Effect Concentration) 

TK - Těžké kovy 
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