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I. Úvod a cíle projektu 
 
Projekt „Význam starých sedimentů v Labi a jeho postranních strukturách v úseku od 
Pardubic po soutok s Vltavou“ je zaměřen na zmapování a vymezení hlavních oblastí starého 
znečištění sedimentů středního Labe zasahující nejen současné koryto řeky, ale také říční nivu 
včetně starých říčních ramen. Přestože přecházejí znečišťující látky vázané na sedimenty 
často při následné sedimentaci (pohřbení) do poměrně stabilních forem, během povodní může 
vlivem proudění, změn pH, redoxního potenciálu nebo např. přítomností komplexotvorných 
látek dojít k opětovné remobilizaci a reaktivaci polutantů, které mohou velmi negativně vodní 
ekosystém ovlivnit. 
V rámci tohoto projektu byly z výsledků rešeršních a výzkumných prací identifikovány 
nejzatíženější lokality, představující značné riziko pro kvalitu vody v Labi, a to především 
z hlediska možné resuspendace kontaminovaných sedimentů během povodňových událostí. 
Mezi tyto problematické lokality se řadí především oblast Pardubicka zatížená chemickým 
průmyslem (podniky Synthesia, a.s., a PARAMO) a níže po toku ležící říční niva pod dalším 
tradičním chemickým podnikem Spolana Neratovice, a.s. nedaleko soutoku Labe s Vltavou. 
Ve vytipovaných místech byly následně odebrány vzorky sedimentů, které byly podrobeny 
chemické i zrnitostní analýze. Na základě těchto výsledků a za použití a modelu remobilizace 
sedimentů za různých průtoků v Labi byly z hlediska množství odnosu kontaminovaného 
materiálu během povodňových událostí určeny nejrizikovější oblasti ve zkoumaném úseku 
řeky Labe. Následně byla navrhnuta opatření vedoucích k nápravě této situace, úpravě využití 
těchto zón a případné sanaci zjištěné kontaminace včetně posouzení deficitních aspektů 
zpracovaného záměru. 
 
II. Etapy projektu 
 
Projekt je členěn do dílčích etap, na kterých se různou měrou podíleli hlavní řešitel projektu – 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra fyzické geografie a geoekologie a 
spoluřešitelé - Povodí Labe, s.p., DHI., a.s. a družstvo Geomin.  
 
ETAPA 1. Rešerše výskytu látek 
ETAPA 2. Monitoring sedimentů 

fáze I.   -  průzkumný monitoring směsných subakvatických sedimentů v postranních  
                strukturách Labe 
fáze II. - odběry profilů dnových sedimentů postranních struktur Labe a vertikálních  
            profilů v nivě 

ETAPA 3. Vyhodnocení množství a kvality sedimentů ve zkoumaných lokalitách  
ETAPA 4. Posouzení remobilizace sedimentu matematickým modelem  
ETAPA 5. Specifikace významnosti rizika pro nakládání s vodami  
ETAPA 6. Návrh na sanaci  
 
V první etapě byla provedena rešerše relevantních podkladů pro řešení projektu včetně 
vyhodnocení znečištění korytových sedimentů Labe na vybraných profilech. Pro 
nejrizikovější oblasti byly připraveny mapy záplavových území pro různé N-leté průtoky. 
V první fázi monitoringu sedimentů byl proveden odběr směsných subakvatických vzorků 
v postranních strukturách Labe (Fáze 1). Na základě výsledků těchto analýz byla vytipována 
místa vhodná pro odběr subakvatických profilů dnových sedimentů do maximální hloubky, 
kterou použitá technika umožnila. Současně byly provedeny vrty ve vertikálních profilech v 
přilehlé labské nivě v místech očekávané kontaminace (Fáze 2). Vzhledem k množství a 
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kvalitě sedimentů byla odborným odhadem vyhodnocena významnost zkoumaných lokalit. 
K vyhodnocení zatížení sedimentů byly použity podklady schválené MKOL. Riziko vznosu a 
vyplavení škodlivin bylo posouzeno na základě výsledků matematického modelu 
zohledňujícího odtokový režim řeky a zrnitostní poměry sedimentů. Na základě těchto 
výsledků bylo určeno riziko změn jakosti vody v toku Labe remobilizovanými sedimenty, 
resp. riziko transportu kontaminantů dále po toku a stanoveny konkrétní lokality představující 
značné nebezpečí pro celé povodí Labe. V takových lokalitách byla pak navržena sanační 
opatření vycházející z odhadu předpokládaných nákladů, územních limitů a rizikovosti 
lokality.  
Záměry a výsledky projektu byly konzultovány s ČIŽP a OOV. 
 
III. Povodí Labe 
 
Řeka Labe pramení na Labské louce v Krkonoších v nadmořské výšce 1384 m n. m. Celková 
délka toku činí 1091,5 km, z toho na území České republiky připadá 368,0 km. Povodí, jehož 
celková plocha činí 144 055 km2, se největší částí rozkládá na území Německa - 65,38%, 
České republiky -  33,84 %, malým dílem zasahuje i do Rakouska – 0,62 % a Polska – 0,16 
%. Svou délkou a průtokem tvoří Labe po Dunaji, Visle a Rýnu čtvrtou největší řeku Evropy 
nepočítaje řeky ruské. Mezi nejvýznamnější přítoky patří Vltava, Sála a Havola, které 
zaujímají přes 51% plochy celého povodí, přičemž největší přítok – Vltava má na soutoku 
s Labem průtok 151 m3.s-1, což je téměř o 50 m3.s-1 více než Labe samotné. Na hraničním 
profilu pak průtok Labe dosahuje 308 m3.s-1 a v ústí do Severního moře pak 716 m3.s-1. 
Specifický odtok se v rámci celého povodí pohybuje mezi 30 – 40 l.s-1.km2 v horských 
oblastech až po 2 l.s-1.km2 v nejsušších místech, jako je např. Žatecko.  
Mezi nejvodnější přítoky na území České republiky patří Orlice, Chrudimka, Jizera a Úpa, 
naopak málo vodné toky reprezentují Loučná, Cidlina, Klejnárka a Doubrava. K nejvíce 
vyrovnaným přítokům patří Úpa, Metuje, Orlice, Loučná a Jizera. Nejrozkolísanější režim 
mají Doubrava, Mrlina a Cidlina (Němec, Hladný, 2006). 
Na území České republiky lze tok Labe rozdělit na část horní sahající od pramene 
k Opatovicím (987,863 ř. km), dále oblast středního Labe po soutok s Vltavou a konečně 
Labe dolní po státní hranici. 
Oblast středního Polabí byla již od středověku značně ovlivňována lidskou činností. Kromě 
úprav koryta v souvislosti s lepším splavněním řeky a ochranou před povodněmi se významně 
projevovaly i změny ve využívání krajiny v souvislosti se získáváním orné půdy. Rostoucí 
počet obyvatel, kanalizace řeky, zemědělské využití nivy s intenzivní chemizací, meliorace, 
ale především rozvoj průmyslu ve 20. století měly za následek výrazné zhoršení kvality vody 
v Labi včetně zhoršení hydromorfologických podmínek ovlivňujících celý ekosystém řeky, 
kdy toto negativní ovlivnění řeky dosahovalo svých maxim v 70. a 80. letech 20. století.   
Mezi hlavní znečišťovatele horního a středního Labe patřily Krkonošské papírny 
v Hostinném, odpadní vody z textilního, kožedělného a potravinářského průmyslu ve Dvoře 
Králové, Jaroměři, Chvalkovicích, Černožicích, Smiřicích a Předměřicích, výroba 
fotografického materiálu v Hradci Králové včetně vypouštění komunálních odpadních vod, 
Opatovická elektrárna a další. Zásadní zásah do kvality vody v Labi představovala Pardubická 
aglomerace s městskými nečištěnými odpadními vodami, ale především průmyslovým 
znečištěním z podniku VCHZ Synthesia. Významný zdroj znečištění na Pardubicku 
představovala rovněž rafinerie PARAMO. Další zátěž řeky představovala elektrárna ve 
Chvaleticích a město Kolín s rozvinutým průmyslem potravinářským, chemickým 
(Draslovka) a strojírenským. Dalším producentem znečištění bylo město Nymburk se 
sladovnami a cukrovarem a kovohutě v Čelákovicích. Jedním z nejvýznamnějších 
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znečišťovatelů středního Labe byl ovšem podnik Spolana Neratovice produkující kromě 
chladících vod organicky a anorganicky znečištěné vody odpadní.  
Se změnou politických poměrů v České republice se situace na Labi začala po roce 1990 
zlepšovat, a to především vlivem intenzivní mezinárodní spolupráce řady českých a 
německých institucí koordinovaných Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL). 
Postupně docházelo k modernizaci provozů a výstavbě čistíren odpadních vod v městských i 
průmyslových aglomeracích. Právě tato rozsáhlá výstavba ČOV u rozhodujících zdrojů 
znečištění včetně koncepčních opatřeních prokazatelně v období 1990 až 2000 stav jakosti 
povrchových vod zlepšila. Nicméně vzhledem k ukončeným, případně probíhajícím 
intenzifikacím významných ČOV nelze výraznější trendy v poklesu znečištění dále očekávat. 
Problémem zůstává nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod a 
zároveň je třeba koncepčně řešit omezení plošného znečištění, zejména splachů ze 
zemědělských pozemků, zastavěných i nezastavěných ploch (Havránek a kol.,2012).  
Vzhledem k faktu, že řada nebezpečných látek je ve vodním prostředí vázána na jemnou 
zrnitostní frakci, která při poklesu rychlosti proudění vody sedimentuje (opad povodňové 
vlny, stará ramena Labe), představují v současnosti významný problém především fluviální 
sedimenty. Ačkoliv došlo k výraznému zlepšení jakosti vody v řece a výsledky pravidelného 
monitoringu povrchových (čerstvých) korytových sedimentů Labe pokles znečištění rovněž 
odrážejí, stále nacházíme zvýšené koncentrace AOX, PAU, těžkých kovů a metaloidů apod. 
Problémem zůstávají ovšem především staré sedimenty zasažené průmyslovou kontaminací 
produkovanou zejména v 2. pol. 20. století. Takové lokality představují stále značné riziko.  
 
IV. Rešerše výzkumných studií a dostupné literatury 
 
IV.a. Plaveniny, splaveniny a změny říčního koryta 
Plaveniny jsou tvořeny jemně zrnitou složkou (horní hranice intervalu 0,1 až 7 mm), která je 
v závislosti na rychlosti proudění, velikosti částic a charakteru říčního dna nesena ve formě 
suspenze (suspended load) tokem na větší vzdálenosti. Zdrojem tohoto jemného materiálu 
může být eroze zemědělských ploch příp. těžebních oblastí. K největšímu transportu plavenin 
dochází při povodňových událostech. Buzek (2000) zjistil, že ve třech dnech katastrofální 
povodně v červenci 1997 odteklo až 51% množství plavenin za celé pozorovací období (23 
let). Základním parametrem je denní koncentraci plavenin c (mg.l-1), ze kterého lze následně 
vypočítat průtok plavenin Qpl (kg.s-1), odtok plavenin Gpl (t) a specifický odtok plavenin 
(t.km-2). Nejvyšší průměrné roční hodnoty specifického odtoku plavenin jsou zaznamenávány 
v povodí Odry a Moravy, nejnižší v pánevních rovinatých oblastech jižních a západních Čech. 
Zákonitosti obsahu plavenin v tocích hodnotil Kliment (2003, 2005), Kliment et al. (2007) a 
Janský et al. (2010). Nejvyšší průměrné koncentrace byly dosahovány za nižších vodních 
stavů v květnu až červenci vzhledem k srážkové činnosti, druhé období maxim bylo 
zaznamenáváno v únoru až březnu v souvislosti s táním. Vztahu mezi průtokem vody a 
odtokem plavenin popisují různé typy matematických závislostí, vždy je třeba brát v úvahu i 
příčinnou meteorologickou situaci  
Monitoringem plavenin ve vztahu k hodnocení eroze lesní půdy v návaznosti na těžbu lesa v 
oblasti Moravskoslezských Beskyd se zabýval Buzek (2000). Změny plaveninového režimu 
z hlediska změn erozního ohrožení území byl předmětem výzkumu v modelovém povodí 
Blšanky na Žatecku (Kliment, 2000; Kliment, Matoušková, 2008). Trendy odnosu plavenin v 
rozdílných geografických podmínkách a změny lad use a klimatu popsala řada autorů 
(Walling, Fang, 2003; Bakker et al., 2008; Krása et al., 2010; Tao Cai et al., 2011 aj.)  
Vhodným nástrojem pro vyjádření množství a transportu plavenin ve vodních tocích jsou 
různé modelové přístupy. Pro simulaci transportu splavenin lze využít fyzikálně založené 
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erozní modely a některé semiempirické (konceptuální) erozní modely. V České republice byly 
testovány pro účely modelování transportu plavenin erozní modely AnnAGNPS, SWAT 
(Kliment et al., 2008), EROSION 3D (Dostál, 1998; Krása 2004; Krása et al. 2005), 
SMODERP (ČVUT), WaTEM/SEDEM (Krása et al., 2010; Vysloužilová, Kliment, 2011).  
Transport hrubozrnnějších dnových splavenin (bed load) se vyznačuje vyšší variabilitou jak v 
sekčním profilu, tak v podélném profilu, a to jak z hlediska množství, tak času. Ve štěrkových 
korytech se mohou vyskytovat štěrkové naplaveniny bez pohybu několik sezón, v písčitých 
korytech jsou změny rychlejší a rozměrově menší. Kontinuální monitoring hrubších dnových 
splavenin se systematicky obvykle neprovádí a bývá realizován v rámci experimentálního 
výzkumu s využitím různých lapačů (např. River Bedload Trap).  
Pro analýzu dynamiky koryto-nivního systému se využívají geomorfologické metody s 
podporou opakovaného geodetického, fotogrammetrického, sedimentologického a 
geofyzikálního výzkumu zaměřeného na mapování výskytu, charakter a změny fluviálních 
erozních a akumulačních tvarů. Problematice geomorfologického režimu toků je prozatím 
věnována v České republice věnována malá pozornost. Za zmínku stojí práce Hrádka (2000), 
Máčky (2009), Langhammera (2010), které se zabývají korytovými formami, jejich genezí a 
hodnocením. Přímo transportem dnových sedimentů štěrkonosných beskydských bystřin s 
využitím 1D modelů BAGS (Bedload assesment for gravel-bed stream), v poslední době i 
modelu TOMSED, a empirických vztahů založených na jednotkovém výkonu toku se 
zabývali Galia, Škarpich, Hradecký, 2012.  
Koncem 80. let se rychlostí sedimentace labských plavenin zabývali Niedergesäss, Racky a 
Schnier (1987). Vliv prohlubování labského ústí do Severního moře na režim sedimentů a 
kvalitu vody posuzoval Kerner (2007). Resuspendací sedimentů Labe se z experimentálního 
hlediska se mimo dalších prací zabýval i Rudiš, Záleský a Kos (1999). Výzkum plavenin a 
sedimentů byl prováděn v rámci projektů VÚV T.G.M. (Petrůjová, Rudiš, 1996). 
 
IV.b. Monitoring plavenin a sedimentů 
Z hlediska sledování kvality vody v řece Labi na české straně byl systematický monitoring v 
rámci Státní pozorovací sítě provozované Českým hydrometeorologickým ústavem zahájen v 
roce 1963. Se změnou politické situace v roce 1989 a založením Mezinárodní komise pro 
ochranu Labe (MKOL) v roce 1991 bylo do provozu uvedeno i několik mezinárodních 
pozorovacích stanic. Kromě spolupráce v rámci MKOL vznikl rovněž národní Projekt Labe 
(Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M) s cílem radikálního řešení zlepšení kvality vody 
v Labi, která dosahovala v 80. letech již neúnosného stavu.  
Monitoring plavenin provádí od roku 1984 Český Hydrometeorologický ústav. Do té doby 
byly odběry prováděny pouze účelově, např. na Labi v Děčíně 1928-34. Sledování množství 
plavenin se postupně od roku 1999 rozšiřovalo i na zjišťování kvalitativních parametrů 
(stanovení obsahu těžkých kovů, metaloidů a organických látek). V povodí Labe je v 
současné době pozorováno a vyhodnocováno 7 profilů na toku Labe a dále závěrové profily 
významných přítoků - Orlice, Loučná, Jizera, Cidlina, Vltava, Ohře, Bílina a Ploučnice, 
jejichž transport plavenin představuje významnější přínos do Labe (Halířová, Stierand, 2014). 
Obsah plavenin je stanovován laboratorně (podle ČSN EN 872 (75 7349) ve vzorcích 
odebraných v proudnici toku buď ručním vzorkovačem (polyetylenová láhev o obsahu 1 l s 
odvzdušňovací trubicí) nebo stále častěji pomocí automatických vzorkovačů (ISCO, SIGMA 
aj.), které umožňují naprogramovat flexibilní režim v závislosti na zadaných podmínkách 
(vodní stav, kalnost, srážky).  
Sledování jakosti sedimentů ve vodních tocích na území ve správě Povodí Labe, s.p., je 
prováděno od roku 1999 na 45 kontrolních profilech (obr. 1), z toho 12 profilů je umístěno 
řece Labi. V předchozích letech bylo vzorkování sedimentů prováděno pouze účelově v rámci 
sanačních prací, výzkumů apod. Povrchové vzorky sedimentu (směsný vzorek) jsou 
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odebírány 2 krát ročně a následně podrobeny chemickým analýzám určujícím obsah kovů, 
metaloidů, organických látek atd.   
Monitoring kontaminace sedimentů se stal od roku 1999 standardní součástí monitoringu 
jakosti povrchových vod v rámci sítě komplexního monitoringu ČHMÚ i v rámci monitoringu 
zajišťovaného správcem povodí (Povodí Labe, s.p.). To platí i v současnosti, kdy vedle 
monitoringu povrchových vod (provozní, situační) plně zajišťovanému státními podniky 
Povodí pokračují monitorovací aktivity ČHMÚ. Stejně tak je nedílnou součástí 
Mezinárodního programu měření Labe (MKOL) sledování jakosti sedimentovatelných 
plavenin, které se odebírají v měřících stanicích na vybraných profilech mezinárodního 
povodí Labe.  
 
 

 
 
Obr. 1: Kontrolní profily sledování jakosti sedimentů v tocích v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik 
(zdroj: Havránek a kol. 2012) 
 
IV.c. Plaveninový režim a znečištění sedimentů 
Průměrná roční koncentrace plavenin na profilech Labe kolísá mezi 8 až 59 mg.l-1, vyšší 
obsahy plavenin jsou dlouhodobě zaznamenávány na profilech v úseku horního Labe 
(Němčice - dlouhodobý roční průměr 34 mg.l-1), směrem po toku dochází k mírnému poklesu 
koncentrací v podstatě až k závěrovému profilu středního úseku Labe v Obříství (21 mg.l-1), 
což je způsobeno především poklesem rychlosti proudění a postupnou sedimentací unášeného 
materiálu v prostoru četných příčných staveb v toku, jezových zdrží, či bočních ramen apod. 
Vyšší obsah plavenin je vázán na období tání a srážky během roku – nejvyšších hodnot tak 
bývá dosaženo v horním úseku Labe během přívalových dešťů v červenci (hodnoty 
přesahující 2500mg.l-1). Chod plavenin ve střední části Labe je značně ovlivňován četnými 
přítoky a tedy situací v jejich povodích, kdy maximální koncentrace plavenin zde dosahují 
přibližně 50% hodnoty z horních úseků Labe (Halířová, Stierand, 2014). Dlouhodobé rozdíly 
v odnosech plavenin byly zaznamenány v úseku mezi profilem Valy a Obříství, a to 20 000 t 
(ČHMÚ, 2012). 
Co se týče chemického zatížení plavenin a sedimentů Horního a středního Labe, jsou pro tuto 
oblast za použití metodického pokynu MŽP Znečištění zemin a podzemní vody z roku 1996 
dlouhodobě charakteristické mírně zvýšené obsahy rtuti pod pardubickou průmyslovou 
aglomerací a pod Spolanou Neratovice. Trichlorbenzeny byly zaznamenány ve vyšších 
koncentracích ve Valech a PAU na horním Labi. Normy environmentální kvality 
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překračovaly na všech profilech v plaveninách a sedimentech obsahy fluoranthenu, anthracen 
a suma látek skupiny PAU. V časových řadách obsahů benzo(a)pyrenu a 
benzo(b)fluoranthenu v plaveninách byl vyhodnocen rostoucí trend. Normy environmentální 
kvality byly v sedimentech překročeny v případě rtuti na profilech Obříství a Valy, kde byly 
překročeny limity rovněž pro hexachlorbenzen. Trend časových řad olova a rtuti je ve Valech 
a v Obříství rostoucí (ČHMÚ, 2012).  
Z hlediska posouzení znečištění korytových sedimentů Labe na 12 profilech v letech 2008 – 
2012 (zvoleno 10 ukazatelů - Zn, Ni, Pb, As, Cu, Hg, Cd, Cr, HCB a AOX), které byly 
hodnoceny podle cílových záměrů MKOL pro akvatická společenstva a pro zemědělské 
využití sedimentů, a Metodického pokynu MŽP ČR Indikátory znečištění z roku 2011 bylo 
prokázáno, že přirozený obsah některých těžkých kovů, zejména zinku, mědi a kadmia 
překračoval nebo se výrazně blížil hodnotám indikátorů znečištění již na horním toku Labe. 
Podstatný nárůst znečištění sedimentu Labe mědí bylo zaznamenáno pod areálem Synthesia, 
a.s. v Pardubicích, stejně tak obsahy rtuti v sedimentu Labe výrazněji stoupaly na profilu Valy 
až nad mez cílového záměru MKOL. Podobně tomu bylo na horním a středním úseku Labe v 
případě kadmia a rtuti, naopak obsahy AOX a Cr6+ tyto limity splňovaly. Znečištění 
specifickými organickými látkami nebylo v horním úseku Labe významné. K nárůstu došlo až 
v souvislosti s odvodněním průmyslově exponovaných oblastí v úseku od Pardubic.  
(Havránek a kol., 2012) 
S výjimkou výsledků tohoto systematického monitoringu labských korytových sedimentů, 
účelového monitoringu a sanačních prací v areálech významných znečišťovatelů zůstávají 
ovšem sedimenty starých ramen a nivy nezmapovány, ačkoliv mohou vzhledem k možné 
remobilizaci v souvislosti s povodňovými situace představovat značné riziko. 
 
IV.d. Výzkum labských sedimentů v Čechách  
V rámci prvních výzkumů o znečištění říčních sedimentů a biomasy Labe lze jmenovat práce 
provedené VÚV v rámci národního Projektu Labe (VÚV, 1993). Bodové zdroje znečištění 
řeky hodnotí Nesměrák (1992), jakostí vody v Labi a jeho přítocích se zabývala Kalinová 
(1993), která dále hodnotí změny v zatížení Labe a Vltavy specifickými organickými látkami 
a kovy (1997), výskyt těkavých chlorovaných látek (Handlová, Kalinová, 1997) a 
polychlorovaných bifenylů (Kužílek, Kalinová, 1997). Obsahem těžkých kovů zabývali 
Lochovský a Zemanová (1996B), Lochovský, Schindler a Vilímec (1997) věnující se rovněž 
metodice zpracování říčních sedimentů a celkové ochraně vodní složky krajiny (Lochovský, 
1996A; Lochovský, Fuksa, Kokeš, Kužílek, Svoboda 2005). Výzkum Veselého (1995) a 
Borovce (1995, 2000, 2001) byl zaměřen na znečištění Labe těžkými kovy a geochemii 
sedimentů (Veselý, Gürtlerová, 1996). Speciací kovů se zabývali Borovec, Tolar, Mráz 
(1993). Historický vývoj meandrů a znečištění sedimentů kanalizovaného úseku Labe 
studoval Rudiš (1999, 2000), vliv kontaminovaných sedimentů na nivu, zákonitosti 
sedimentace a koncentrace plavenin vzhledem k velikosti průtoku v řece pak Rudiš, Petrůjová 
a Hájek (1999), Rudiš, Hájek a Hrubec (2007) a Rudiš, Valenta a Nol (2008).  
Zdrojem informací z hlediska dynamiky kontaminovaných sedimentů jsou práce Borovce 
(1995, 2001,2000), Rudiše (2002A,B,C) a Nesměráka (2003), které se věnují vazbě různých 
toxických látek na zrnitostní frakce sedimentů, resp. dynamice nebezpečných látek a studiu 
resuspendace sedimentů zatížených polutanty. Kvalitou zpevněných sedimentů v podélném 
profilu českého Labe a především celkovým hodnocením kontaminace sedimentů v hlavním 
toku Labe a záplavové zóně a rovněž dynamikou nebezpečných látek a studiu resuspendace 
sedimentů zatížených polutanty se zabýval Rudiš (2002A, 2002B, 2002C). Dynamika 
polutantů v hlavním korytě a v údolní nivě českého Labe byla řešena především v rámci 
Projektu Labe IV (Rudiš, Martínková, Valenta, 2004; Rudiš, 2006). Podrobnou souhrnnou 
zprávu uvedenou v rámci výsledků Projektu Labe IV o vlivu průmyslových zdrojů znečištění 
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a starých zátěží na jakost vody a ekosystém Labe podávají Eckhardt, Fuksa, Lochovský, 
Nesměrák, Randák, Rudiš a Soldán (2006). Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe 
dále studoval Eckhardt (Eckhardt, 2009; Eckhardt, Martínková, 2004)). Lochovský (2011) se 
rovněž zabýval stanovením pozaďových koncentrací kovů a metaloidů v říčních sedimentech 
Labe a jeho přítocích.  
Povodně na Labi v roce 2002, kontinuální monitoring a legislativu v oblasti vodního 
hospodářství z hlediska vstupu ČR do EU v roce 1994 popsal Punčochář (2003B, 1993, 
2003A). Řada prací byla provedena též pracovníky Povodí Labe, s.p., (Medek, 2000; Medek, 
Dolének, Vilímec, Krupička, Lochovský, 1995). Souborné či dílčí výsledky sledování jakosti 
sedimentů v rámci měřících aktivit správce povodí, tj. Povodí Labe, s.p., publikovali dále 
např. Ferenčík, Vohralík, Schovánková (2012). Další významnou institucí zabývající se 
výzkumem kvality vody, sedimentů a plavenin Labe je ČHMÚ. Systémem a výsledky 
monitoringu sedimentů a plavenin v českém úseku Labe se zabývali Halířová, Hypr a 
Beránková (2003) a Hypr, Halířová a Beránková (2002).  
Během přibližně poslední dekády byla v České republice provedena inventarizace výskytu 
perzistentních organických polutantů v různých složkách prostředí. V rámci tohoto projektu je 
možné uvést např. studie Holoubka a kol. (2003) a Kužílka a kol. (2007). Výsledky 
inventarizace polychlorovaných bifenylů v České republice uvádí Poláková (2009). 
Problematikou sedimentů se z právního hlediska zabývala Komínková (2011A, 2011B).  
V rámci výzkumu Labe se na geografickém pracovišti PřF UK v Praze plošným zdrojům 
znečištění detailně věnoval Janský (1982, 2002), téma zatížení labských sedimentů zpracoval 
Svátek (1994), podrobný vývoj labského znečištění po roce 1990 zpracovával Janský (1997, 
2002), Langhammer (1997A, 1997B, 1999, 2002, 2004, 2005A, 2005B, 2007, 2009).  
Srovnávací studii polabských a lužnických tůní zpracovala v 90. letech Kylbergerová (1998). 
Makrozoobentos Labe a Vltavy včetně obsahu těžkých kovů srovnávala Kolaříková (2007). 
Tématem kvality vody, sedimentů, vodní erozí a plaveninovým režimem se zabývali Kliment 
(1985, 1991, 2000, 2005), Kliment a Matoušková (2008), Kliment a Langhammer (2007) a 
další. Kontaminaci sedimentů ve vodním prostředí studovala Kaplická (2004). Na pracovišti 
vznikla též řada pracích hodnotících hydrologické poměry a kvalitu vody na vybraných tocích 
a jezerech (Šobr, 2007; Havlíková, 2002, 2011).  
Kontaminací sedimentů ve vodním prostředí ve vazbě na staré zátěže a ovlivněním transportu 
sedimentů v důsledku povodně se v oblasti povodí Berounky se dále věnovali Kaplická 2004, 
Langhammer a Kaplická (2005), Volaufová a Langhammer, 2007.  
Po roce 2000 byl výzkum na katedře fyzické geografie a geoekologie, PřF UK v Praze pod 
vedením prof. Janského zaměřen v rámci grantového projektu UK v Praze „Jezera České 
republiky“ a projektu GAČR „Atlas jezer České republiky“ na zpracování komplexních 
limnologických studií vybraných fluviálních jezer Labe v úseku od Hradce Králové po 
Mělník. Chalupová se ve svých pracích věnovala nejprve jezeru Doleháj u Kolína a následně i 
dalším lokalitám (Chalupová, 2003, 2007; Chalupová, Janský, 2003, 2005, 2007; Chalupová, 
Havlíková, Janský 2007). Klouček (2002) detailně zpracoval staré rameno Labiště pod 
Opočínkem nedaleko Pardubic, Šnajdr (2002) prováděl měření v rozsáhlém starém meandru u 
Obříství, jehož výzkumy později Chalupová navazuje (2011). Turek se ve své práci zabýval 
Libišskou tůní nedaleko Neratovic (Turek, 2004).  
Z hlediska výzkumu sedimentačních procesů v jezerech provedl v 70. letech B. Janský 
detailní průzkum našeho nejmladšího hrazeného jezera – Mladotického (Odlezelského) 
(Janský, 1975, 1977), jehož dynamika vývoje jezerní pánve je zkoumána dodnes včetně 
detailního chemického rozboru sedimentů jezera ve vertikálním profilu a datování stáří 
sedimentů pomocí radioaktivních izotopů (Janský 1999; Schulte, Albrecht, Daut, Wallner, 
Janský, Van Geldern, 2006; Schulte,A., Janský,B., Daut,G., Imler,R., Van Geldern,R.,2007; 
Janský, Schulte, Česák, Rios Escobar, 2010)  
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Z hlediska mezinárodních aktivit lze jmenovat výsledky prací MKOL, která se dlouhodobě 
věnuje kvalitě vody, plavenin a sedimentů v celém povodí - z hlediska posuzování kvality 
vody tak lze uvést např. komplexní zprávy o jakosti vod v povodí Labe (Pfeifer a kol., 2005; 
Rieder a kol. 2006) a vyhodnocení výsledků Mezinárodního programu měření, inventarizace 
významných emitentů prioritních znečišťujících látek (MKOL, 1995), nebo komplexní 
geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled řeky Simon (2005). Aktuální témata 
jsou rovněž pravidelně uváděna na tzv. Magdeburských seminářích o ochraně vod pořádaných 
každé dva roky MKOL. 
 
IV.e. Výzkum labských sedimentů v Německu  
Kontaminace sedimentů a plavenin bylo věnováno značné množství výzkumných prací na 
německé straně. Výzkumu znečištěných sedimentů se věnoval v řadě svých prací např. 
Förstner (1989, 2004), mobilitou stopových prvků se již v 80. letech zabývali např. Allard, 
Hakansson a Karlson (1986). Vzorkováním těchto matricí se z hlediska koncentrací 
polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů na dolním Labi v oblasti Hamburku 
zabývali již v 90. letech Götz a kol. (1993 a 1994). Výzkum těchto látek v sedimentu Labe na 
německé straně byl studován dále např. Schrammem, Henklemannem a Kettrupem (1995). 
Götz a kol. (2007) provedli rovněž podrobný výzkum obsahu organických polutantů v 
datovaných profilech sedimentu a půd z labské nivy v oblasti Hamburku. Chlorované 
organické perzistentní látky byly rovněž zkoumány v profilech sedimentů labské nivy u 
Wittenberge (Kiersch, Jandl, Meissner, Leinweber, 2010). Koncentrace polychlorovaných 
naftalenů a dalších dioxinových sloučenin zkoumali v labských sedimentech na německé 
straně Brack a kol. (2008). Kvantitativní analýzou organických látek se v labských 
sedimentech zabýval Schwarzbauer (1997). Obsah rtuti a jejích methylovaných sloučenin v 
oblasti Hamburku sledovali Hintelmann a Wilken (Hintelmann, Wilken, 1998; Wilken, 
Hintelmann, 1991). Srovnáním transportu těžkých kovů v Labi a Rýnu provedli Vink a 
Behrend (2002). Mobilitu stopových prvků v sedimentech a plaveninách zkoumali Wallmann 
(1990) a Hong (1995), znečištěním sedimentů dolního toku Labe těžkými kovy se zabýval 
Hinze (1982). Vývoj obsahu kovů v sedimentech slapového Labe zkoumali Stachel a 
Lüschow (1996).  
Řada prací zaměřených na výzkum znečišťujících látek v říčních sedimentech německého 
Labe a jeho přítoků byla shrnuta v publikaci vydané k workshopu pořádaného na půdě UFZ 
Leipzig-Halle (Friese, Kirschner, Witter, 1999).  
Vliv povodně 2002 popisuje např. Geller et al. (2004), Böhme et al.(2005), hodnocení z 
hlediska transportu plavenin a škodlivin na ně vázaných uvádí publikace MKOL (2004). 
Vertikální profil sedimentu a změny koncentrací kovů v něm v souvislosti s povodní 2002 byl 
na německé straně zkoumán Baborowskou a kolektivem (Baborowski, Büttner, Morgenstern, 
Jancke, Westrich, 2012).  
Stanovení pozaďových hodnot těžkých kovů publikují Lichtfuβ a Brümer (1982) a Prange, 
von Tümpling, Niedergesäβ a Jantzen (1995). Podrobnou analýzu říčních sedimentů v Labi 
včetně datování profilů sedimentů odebraných v nivě Labe u Hradce Králové, Roudnice nad 
Labem a Tangermünde s cílem stanovit nové pozaďové hodnoty pro vybrané prvky v povodí 
Labe a včetně celkového zhodnocení kontaminace labských sedimentů se detailně věnovali 
Prange a kol. (Prange et al., 1997A, 1997B, 1997C).  
Z dalších zemí lze z výzkumu perzistentních organických látek z posledních let jmenovat 
např. práce Breivika a kol. (2004); Lohmanna, Breivika, Dachse, Muira (2007) nebo Jonese,  
a Voogta (1999). Podmínkami uvolňování kovů z říčních sedimentů se zabývali Bordas a 
Bourg (2001). Z českých autorů lze dále např. uvést experimentální práci Mičaníka a kol. 
(2011) zaměřenou na kinetice sorpce polyaromatických uhlovodíků na různé typy matric a 
říční sediment.  
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V. Oblasti výzkumu 
 
Z hlediska starého znečištění sedimentů zkoumaného úseku Labe včetně jeho postranních 
struktur byly na základě rešeršních prací a monitoringu identifikovány dvě nejrizikovější 
oblasti. Jako první byla označena oblast Pardubicka, kde leží chemické podniky Synthesia, 
a.s., jeden z největších znečišťovatelů Labe – a rafinerie PARAMO, která představuje rovněž 
významný zdroj kontaminace řeky. Druhou zájmovou oblast tvořil úsek říční nivy pod 
chemickým podnikem Spolana Neratovice, a.s., představující rovněž jeden 
z nejvýznamnějších zdrojů antropogenní kontaminace Labe.  
 
V.a. Pardubicko 
Podnik Synthesia, a.s. (dříve VCHZ Synthesia Semtín) v minulosti vypouštěl do Labe 
odpadní vody obsahující řadu organických a anorganických látek, látky toxické, fenoly, oleje 
a barviva a byl tak jedním z největších průmyslových znečišťovatelů Labe. Síranové a 
chloridové vody byly shromažďovány v nádrži Lhotka a řízeně vypouštěny do řeky za vyšších 
průtoků. Od roku 1990 se pak situace se změnou režimu v České republice výrazně změnila, 
odpadní vody z podniku byly svedeny do vybudované ČOV, od konce 90. let jsou již díky 
výstavbě další čistírny upravovány i vody z retenční nádrže Lhotka (Synthesia, a. s., 2010).  
V oblasti podniku Synthesia, a.s., byly zjištěny v zeminách a podzemní vodě vysoké 
koncentrace jednoduchých i chlorovaných aromátů (benzen, toluen, dichlorbenzen, 
trichlorbenzen), PCB, pesticidů, amonných iontů, síranů, kovů a dalších látek.  Z hlediska 
hmotnostního toku vybraných kontaminantů je nejvýraznější celkové zatížení toku Labe 
sírany, toluenem, benzenem a dichlorbenzenem, dalšími chlorovanými benzeny a PCB.  Tato 
fakta potvrdily i výsledky projektu VZ MZP0002071101 Výzkum a ochrana hydrosféry 
(Kužílek a kol, 2007), který posuzoval koncentrace těchto polutantů ve vodě, plaveninách, 
sedimentech a rybích tkáních v zájmové oblasti a hodnotil rovněž emisní koncentrace 
sledovaných látek. 
 
V.b. Neratovicko 
Druhou rizikovou oblast představuje území ovlivňované průmyslovou výrobou ve Spolaně, 
a.s. v Neratovicích. Pro účely projektu zde byla pro výzkum zvolena Libišská tůň, která leží 
v bezprostřední blízkosti výše jmenovaného podniku. Pro posouzení rozsahu kontaminace 
bylo dále vybráno staré labské rameno u Obříství. V obou jezerech prokázaly starší výzkumné 
práce zaměřené na kvalitu sedimentů značné znečištění těžkými kovy (Turek, 2004; 
Chalupová, 2011). 
K zásadním změnám v emisních koncentracích podniku Spolana, a.s. došlo po roce 1990. V 
současnosti jsou odpadní vody z jednotlivých provozů nejprve předčišťovány. Na provozu 
elektrolýzy jsou separovány vody kontaminované rtutí a následně demerkurizovány, vody z 
výroby VCM (vinylchlorid monomer) a PVC jsou nejdříve čištěny stripováním vodní parou. 
Účinnost těchto technologií je monitorována před vstupem do centrálního kanalizačního 
systému, který odpadní vody odvádí na koncovou centrální mechanicko – biologickou čistírnu 
Spolany, kde je zajištěno i čištění odpadních vod externích firem sídlících v areálu podniku a 
splaškových vod z města Neratovice. V areálu a jeho blízkém okolí bylo od 90. let zadáno 
několik sanačních prací s cílem odstranění starých zátěží. Podzemní vody zde byly 
kontaminovány chlorovanými uhlovodíky, dioxiny, toluenem apod. (Spolana, a. s., 2009).  
V areálu Spolany, a.s., byly zjištěny vysoké koncentrace amonných iontů, chloridů, dále 
kontaminace rtutí, chlorovanými alifatickými uhlovodíky (dichlorethan), chlorovanými 
organickými pesticidy, dioxiny, PCB. Výsledky výzkumu prokázaly, že ačkoliv areál nebyl za 
povodně 2002 významným zdrojem PCB, byl s největší pravděpodobností zdrojem 
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chlorovaných pesticidů (HCH, HCB, DDT) (Eckhradt, 2009). Oblast Spolany a.s. byla 
zkoumána i v rámci projektu VZ MZP0002071101 Výzkum a ochrana hydrosféry (Kužílek a 
kol, 2007), kdy byly zjišťovány koncentrace chlorovaných benzenů, pesticidů (HCH, DDT) a 
dalších látek v různých matricích (voda, plaveniny, sediment, rybí tkáně). V letech 2006 a 
2007 byl prováděn rovněž nedaleko areálu Spolany, a.s., výzkum starého ramene v přírodní 
rezervaci Černínovsko (Libišská tůň). Ačkoliv zde výsledky analýz z roku 2006 prokázaly 
dramatické znečištění, analýzy z roku 2007 tuto skutečnost nepotvrdily (Kužílek a kol. 2007). 
Jak je patrné z obrázku 4, ačkoli je staré rameno u Obříství odděleno betonovou hrází se 
stavidlem, jezero je s řekou povrchově spojeno i za Q 1 (odběrová místa O 1 a O 2). Naopak 
v případě Libišské tůně a Libišské strouhy zde povrchové spojení s řekou nastává za Q 5, kdy 
jsou všechna odběrová místa již v záplavovém území (L 1, L 2, L 3, Libišská strouha). Areál 
Spolana, a.s., který leží v těsné blízkosti Libišské tůně je pak zasažen povodní s průtoky Q 5 a 
Q 20. V roce 2002 byl tak celý podnik zatopen.   
 
V.c. Znečištění sedimentů na vybraných labských profilech 
Vzhledem k identifikaci nejzatíženějších oblastí úseku středního Labe byl vývoj koncentrací 
některých látek v sedimentu posouzen podrobně rovněž na vybraných profilech řeky Labe – 
v Němčicích a Valech (nad a pod průmyslovými zdroji znečištění v Pardubicích) a dále v 
Lysé nad Labem a Obříství (nad a pod průmyslovými zdroji v Neratovicích). 
V.c.1 Valy 
V porovnání s dalšími sledovanými labskými profily (Němčice, Lysá nad Labe, Obříství) 
vykazovaly korytové sedimenty odebrané na tomto profilu podobně jako v Obříství nejvyšší 
průměrné koncentrace až v případě 4 sledovaných kovů – mědi, rtuti, zinku a chromu, kdy 
v případě tohoto kovu zde byla v roce 2000 zaznamenána hodnota, která nebyla na žádném 
dalším zkoumaném profilu během sledovaného období překonána. Sediment z profilu Valy 
vykazoval naopak nejnižší průměrný obsah arsenu, manganu, železa a niklu, kdy byl stejný 
průměrný obsah tohoto prvku zaznamenán i na profilu v Lysé nad Labem.  
Podobně jako v Němčicích, i ve Valech koncentrace většiny stanovovaných kovů a arsenu 
zprvu klesaly - v roce 2000 byla zaznamenána maxima v případě chromu, mědi, niklu, olova, 
zinku a železa. V roce 2001 bylo v sedimentech Labe dosaženo nejvyšších obsahů manganu a 
arsenu, nejvyšší koncentrace kadmia zde byly stanoveny v roce 2002 a nejvyšší obsah rtuti 
byl pak zaznamenán v letech 2003 a 2004. Jak je z obrázku 2 patrné, minimální hodnoty 
všech stanovovaných prvků s výjimkou arsenu a železa zde byly podobně jako na profilu 
v Němčicích zjištěny v roce 2009. Od tohoto roku lze ovšem sledovat opětovný nárůst 
hodnot. Ačkoliv byly minimální koncentrace kadmia, chromu, mědi, rtuti, manganu, niklu a 
olova zjištěny v roce 2009 rovněž v sedimentech odebraných na profilu v Lysé nad Labem, 
nejvyšší obsah Cd, Cr, Cu, Hg a Pb zde byl zaznamenán až v roce 2002. Korytové sedimenty 
odebrané v na tomto profilu vykazovaly v rámci všech srovnávaných odběrových míst 
(Němčice, Valy, Lysá nad Labem, Obříství) naopak nejvyšší průměrné koncentrace arsenu a 
manganu. Jak tedy z uvedeného vyplývá, s rostoucí vzdáleností od pramene se začínají 
uplatňovat další průmyslové zdroje znečištění produkující sledované prvky, proto byla 
maxima koncentrací sledovaných látek dosahována na níže ležících labských profilech během 
jiných let. 
Z hlediska znečištění sedimentů organickými polutanty byla situace následující (obr. 3): Ve 
srovnání s labskými profily v Němčicích, Lysé nad Labem a Obříství nevykazovaly vzorky 
odebrané ve Valech z hlediska posuzovaných parametrů extrémní průměrné hodnoty. Vůbec 
nejnižší průměrné koncentrace sumy PCB, DDT p, p´a gama HCH byly od počátku měření  
zaznamenány na profilu v Němčicích, který leží nad pardubickou průmyslovou aglomerací. 
Podobně jako v Němčicích byly maxima gama HCH, resp. HCB stanovena na tomto profilu 
v letech 2000-1, resp. 2012. V roce 2004 byla v korytovém sedimentu ve Valech změřena 
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nejvyšší koncentrace sumy PCB a v roce 2012 pak nejvyšší obsah DDT p, p´. Profil ve 
Valech se vyznačoval nejvyšší koncentrací HCB stanovenou v roce 2012, jejíž hodnota 
nebyla na žádné další hodnocené měřící stanici (Němčice, Lysá nad Labem, Obříství) 
překonána. Nejnižší hodnoty DDT p, p´, gama HCH a HCB byly ve Valech změřeny v roce 
2009. 
 

   

    

  
Obr. 2: Vývoj zatížení povrchových labských sedimentů na profilu Valy (zdroj: ČHMÚ) 
 
Vůbec nejvyšší průměrné koncentrace sumy PCB a DDT p, p´ byly stanoveny na profilu 
v Lysé nad Labem, kde tyto látky vykazovaly i svá maxima – v případě sumy PCB tomu tak 
bylo v roce 2004, maximální hodnota DDT p, p´ zde byla zaznamenána v roce 2000. 
Korytové sedimenty odebrané v Lysé nad Labem vykazovaly naopak nejnižší průměrnou 
koncentraci HCB zaznamenanou v rámci všech posuzovaných labských profilů. 
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Jak je tedy patrné, vývoj hodnot vybraných organických polutantů byl ve Valech odlišný, ve 
srovnání s okolními hodnocenými labskými profily bylo extrémních hodnot dosahováno často 
v jiných letech měření, což poukazuje na různé zdroje znečištění.  
 

  

  
Obr. 3: Vývoj zatížení povrchových labských sedimentů na profilu Valy organickými polutanty (zdroj: 
ČHMÚ)(2000 - 2002 suma PCB= PCB 28+31+52+101+138+152+180; 2003 - 2006 suma PCB=PCB28+31 
+52+101+118+138+153+180; 2007 - 2012 suma PCB=PCB 28+52+101+118+138+153+180; v případě Obříství 
suma PCB v r. 1999 =suma PCB v r. 2000). 
 
V.c.2 Obříství 
Říční profil v Obříství vykazoval ve srovnání s dalšími hodnocenými profily v Němčicích, 
Valech a Lysé nad Labem nejvyšší průměrné koncentrace kadmia, rtuti, železa a olova. 
V případě těchto kovů zde byly v rámci výše uvedených labských profilů zaznamenány i 
vůbec nejvyšší hodnoty – u kadmia tomu tak bylo v roce 2004 (v tomto roce zde byla zjištěna 
i nejvyšší koncentrace manganu) a v roce 2000 zde byly změřeny nejvyšší obsahy rtuti a 
olova, které nebyly od počátku měření překročeny na žádném ze sledovaných labských 
profilů. Nejnižší průměrný obsah zde byl v korytových sedimentech naopak zaznamenán 
v případě chromu a zinku.  
Vývoj hodnot sledových kovů v jednotlivých letech přináší obrázek 4. Podobně, jako tomu 
bylo na profilech v Němčicích a Valech, byly často nejvyšší koncentrace řady stanovovaných 
kovů dosahovány v roce 2000 (v Lysé nad Labem tomu tak bylo až v roce 2002). Na tomto 
profilu byla v tomto roce dosažena maxima v případě chromu, mědi, železa, rtuti, olova a 
zinku. Maximální hodnoty arsenu a niklu zde byly zaznamenány v roce 2003, v případě 
kadmia a manganu až v roce 2004. Na rozdíl od labských profilů v Němčicích, Valech a 
v Lysé nad Labem zde byly minimální hodnoty všech uváděných kovů s výjimkou železa 
stanoveny v roce 2007 – tedy o dva roky dříve, než tomu bylo na výše jmenovaných stanicích. 
Jak je z obrázku 11 patrné, od tohoto roku došlo k opětovnému nárůstu koncentrací všech 
stanovovaných prvků s výjimkou železa. Hodnoty arsenu, chromu, rtuti, mědi, niklu, zinku a 
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olova ovšem opět v posledních letech výrazně poklesly. Je tedy zřejmé, že tento labský profil 
vykazoval z hlediska hodnocení vývoje obsahu sledovaných prvků v korytových sedimentech 
ve srovnání s profilem v Němčicích, Valech a Lysé nad Labem poměrně odlišný vývoj.  
 

   

   

  
 Obr. 4: Vývoj zatížení povrchových labských sedimentů na profilu Obříství (zdroj: ČHMÚ) 
 
Tato fakta lze opět vysvětlit uplatněním dalších zdrojů znečištění a jejich vzdáleností, nemalý 
význam měla jistě i povodeň z roku 2002 zasahující areál chemičky Spolana, a.s., a další 
průmyslové podniky této oblasti. Při porovnání výsledků analýz korytových sedimentů 
z května a listopadu tohoto roku byly v případě podzimních vzorků hodnoty řady 
zkoumaných kovů téměř dvojnásobné.  
Z hlediska organických polutantů přibližuje situaci na profilu Obříství obrázek 5. Korytové 
sedimenty Labe se na tomto profilu vyznačovaly nejvyšší průměrnou koncentrací gama HCH 
a HCB, kdy v případě gama HCH zde byla v roce 2003 změřena hodnota (nejvyšší 
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koncentrace byla v tomto roce stanovena i v Lysé nad Labem), která nebyla na jiném 
posuzovaném labském profilu překonána (Němčice, Valy, Lysá nad Labem).  
Maximální hodnoty DDT p, p´zde byly dosaženy v roce 2004, v případě sumy PCB tomu tak 
bylo v roce 2005, nejvyšší koncentrace HCB zde pak byla stanovena v roce 2008. Jak je tedy 
z obrázku 5. patrné, maximální hodnoty posuzovaných látek zde byly dosahovány v různých 
letech. Naopak minimální obsah sumy PCB a DDT p, p´zde byl zjištěn v roce 2009, kdy byla 
změřena minimální hodnota sumy PCB rovněž v Lysé nad Labem. Podobně tomu bylo i 
v případě gama HCH v roce 2007. V roce 2010 byly pak minimální koncentrace HCB 
stanoveny jak v Obříství, tak v Lysé, kde byly takto nízké koncentrace tohoto parametru 
zaznamenány i v roce 2002, 2003 a 2011.  
V rámci posuzování hodnot těchto parametrů na uváděných labských profilech vykazovaly 
vyšší koncentrace sledovaných látek především sedimenty z profilů Lysá nad Labem a 
Obříství, což odkazuje na zdroje znečištění umístěné v nižší části povodí středního Labe. 
 

  

  
Obr. 5: Vývoj zatížení povrchových labských sedimentů na profilu Obříství organickými polutanty (zdroj: 
ČHMÚ) (2000 - 2002 suma PCB= PCB 28+31+52+101+138+152+180; 2003 - 2006 suma PCB=PCB28+31 
+52+101+118+138+153+180; 2007 - 2012 suma PCB=PCB 28+52+101+118+138+153+180; v případě Obříství 
suma PCB v r. 1999 =suma PCB v r. 2000) 
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VI. Metodika  
 
VI.a. Vzorkovací plány  
Základním podkladem pro odběry a následné analýzy vzorků sedimentu byly vzorkovací 
plány pro obě vytipované oblasti. Vzorkování sedimentů bylo provedeno ve dvou fázích. 
Přesná lokalizace všech odběrových míst je uvedena v příloze I. 
VI.a.1 Fáze 1 – odběr směsných vzorků sedimentů 
První fáze byla zaměřena na průzkumný monitoring sedimentů v postranních strukturách 
Labe s cílem získat základní informaci, která by potvrzovala, nebo vyvracela předpoklad 
starého antropogenního znečištění.  
V rámci této fáze byly na Pardubicku odebrány směsné vzorky subakvatických sedimentů ze 
třech lokalit ve starém rameni u Rosic nad Labem, které leží v bezprostřední blízkosti 
podniku Synthesia, a.s.. Jako první byla ovzorkována nátoková část ramene, která je potrubím 
spojena s Labem (3krát poloměr 60cm). Další sediment byl odebrán cca v polovině ramene. 
Zhruba ve 2/3 své délky je meandr opět přehrazen - komunikace je zajištěna trubním 
spojením. Poslední vzorkování bylo provedeno v koncové části ramene, která je zcela 
otevřená do Labe. Jako další vhodná lokalita bylo vytipováno Jarkovského jezero, kde byla 
očekávána vzhledem k poloze jezera kontaminace nižší. Vzorky zde byly odebrány nedaleko 
zatrubněného spojení s Labem. Poslední vzorkování bylo provedeno v zimním přístavu 
PARAMO – Svítkov, kde bylo již při odběru sedimentu zcela evidentní silné znečištění 
ropnými látkami. V tomto rameni jsou trvale umístěny norné stěny, rameno je zcela otevřeno 
do Labe u ústí do něho Jesenčanský potok, do kterého je svedena odpadní voda z ČOV 
PARAMO (obr. 6). 
 

 
Obr. 6 : Odběrová místa využitá pro průzkumný monitoring na Pardubicku 
 

Na Neratovicku bylo vzorkování provedeno v obou okrajových místech a středu Libišské 
tůně, která leží v bezprostřední blízkosti Spolany, a.s.. Komunikace jezera s Labem je dnes již 
za normálních vodních stavů značně omezena (zanesený nátokový kanál), při vyšší hladině 
v Labi ovšem dochází k opětovnému spojení starého ramene s řekou. Západně od Libišské 
tůně se nachází Libišská strouha, do které je svedena odpadní voda z ČOV ze Spolany, a.s. 
Ačkoliv byla v roce 2004 prohrnuta (odstranění sedimentů z koryta strouhy v délce 820 m 
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podél obce Libiš, kontrolní vzorek korytových sedimentů byl odebrán i zde. Během těchto 
sanačních prací nebyly zohledněny sedimenty v břehové zóně strouhy, proto mohlo dojít 
k opětovné kontaminaci dnových sedimentů a znečištění okolní nivy za vyšších vodních 
stavů. 
Poslední lokalitou bylo Staré Labe u Obříství – labský meandr, do kterého ústí přítok 
Černavka, je od řeky oddělen hrází se stavidlem, přičemž stavidlo zajišťuje vodní stav 
v jezeře. Vzorky byly odebrány ve střední části ramene a nedaleko odtoku do Labe (obr. 7) 
 

 
Obr. 7: Odběrová místa využitá pro průzkumný monitoring u Neratovic 
 
VI.a.2 Fáze 2 – odběr vertikálních profilů sedimentů 
V rámci 2. fáze vzorkování byly odebrány profily sedimentu z nejzatíženějších míst v 
testovaných starých ramenech a rovněž byly získány vertikální profily z nivy v zasažených 
oblastech u průmyslových zdrojů znečištění. 
V oblasti Pardubicka byla pro odebrání neporušeného profilu subakvatických sedimentů 
zvolena ta místa, kde byla v jezerech během 1. fáze monitoringu prokázána největší 
kontaminace. Jednalo se o oblast nátoku do rosického starého ramene a jeho závěrečnou část 
otevřenou zcela do Labe. Jedny z nejvyšších hodnot sledovaných látek byly dále stanoveny 
v sedimentu ze zimního přístavu PARAMO – Svítkov, proto zde byl rovněž odebrán 
neporušený profil dnových sedimentů.  
Pro posouzení kontaminace nivy byly vrtné práce na Pardubicku provedeny nedaleko ústí 
Jesenčanského potoka do zimního přístavu PARAMO, dále přibližně v polovině levého břehu 
rosického ramene a na levém břehu Velké strouhy, která dříve plnila funkci otevřeného 
kanálu (kanál A) odvádějícího odpadní vody z areálu Synthesia, a.s.) (obr. 8).  
V oblasti Neratovic byly odebrány dva profily subakvatických sedimentů v Libišské tůni, a to 
v severovýchodní části ramene a přibližně v jeho středu, další profil dnových sedimentů byl 
odebrán nedaleko ústí Starého Labe u Obříství do řeky. Vzhledem k výraznému znečištění 
směsného vzorku sedimentu získaného během první fáze monitoringu v Libišské strouze se 
podařilo odebrat profil říčních sedimentů i zde.  
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Obr. 8 : Odběrová místa využitá pro odběr vertikálních profilů sedimentů v oblasti Pardubic 
 
 
Vertikální profily nivních sedimentů byly odebrány na levém břehu Starého Labe u Obříství 
při ústí do řeky, dále v blízkosti Libišské strouhy, další vrt byl proveden mezi 
severovýchodním koncem Libišské tůně a současným korytem Labe, v terénní sníženině u zdi 
areálu Spolany, a.s., přibližně uprostřed vnitřní části meandru Libišské tůně a konečně pak na 
pravém břehu jejího počátku (obr. 9).  
 

 
Obr. 9 : Odběrová místa využitá pro odběr vertikálních profilů sedimentů v oblasti Neratovic 
 
VI.b. Záplavová území 
Pro obě zkoumané oblasti byly připraveny mapy záplavových území pro průtoky Q 1, Q 5, Q 
20 a Q 100. Jak je z podkladů patrné, k opětovnému spojení s Labem dojde na Pardubicku za 
Q 5 v případě odběrových míst v nivě u Velké strouhy a Jesenčanského potoka, naopak část 
rosického ramene a Jarkovského jezero budou povrchově spojeny s Labe až při Q 20. 
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V případě Neratovicka budou všechna využitá odběrová místa spojena s řekou již za Q 5, což 
naznačuje, že znečištění uložené v této oblasti může představovat z hlediska remobilizace 
povodňovou vlnou výrazně vyšší riziko.  
 

 
Obr. 10 : Rozlivy v oblasti odběrových míst u Pardubic (zdroj: Povodí Labe, s.p. a DHI) 
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Obr. 11 : Rozlivy v oblasti odběrových míst u Neratovic (zdroj Povodí Labe, s.p. a DHI) 
 
VI.c. Vzorkování  
Vzorkování sedimentů probíhalo v souladu s platnými akreditovanými postupy zkušební 
laboratoře Povodí Labe, státního podniku, které vycházejí z norem ČSN EN ISO 5667. 
Podrobný popis všech vzorků je uveden v příloze I. Průběh vzorkování dokumentují obrázky 
12 – 21. 
Subakvatické sedimenty byly odebírány ze člunů pomocí pístového zarážecího odběráku 
firmy Eijkelkamp. Dle aktuální hloubky vody a mocnosti sedimentu byly použity 
prodlužovací nástavce. V případě směsných vzorků byl odběr ve vytipované lokalitě proveden 
v několika bodech. Získaný materiál byl následně vytlačen z jádrové trubice do připravené 
nádoby, kde byl homogenizován. Tímto způsobem byly získány sedimenty uložené přibližně 
do hloubky 50 cm.  
Během 2. fáze vzorkování bylo snahou odebrat subakvatický profil sedimentu do maximální 
možné hloubky, kterou použité vybavení umožnilo. Získaný materiál byl vytlačen z jádrové 
trubice do plastového koryta tak, aby nedošlo k porušení vrstev uloženého sedimentu. Pro 
posouzení změny koncentrace sledovaných látek s hloubkou byl profil rozčleněn na svrchní 
vrstvu hlubokou 20cm, dále po 30 cm a zbývající část odebraného materiálu. Takto oddělené 
vrstvy profilu byly samostatně uloženy do připravených vzorkovnic. 
 



24 

 

     
Obr. 12: Směsné vzorky kontaminované ropnými látkami Obr. 13: Hladina kontaminovaná ropnými látkami 
(zimní přístav PARAMO)                                                  (zimní přístav PARAMO) 
 

     
Obr. 14: Odběr sedimentu ze člunů                                     Obr. 15: Odběr směsných vzorků z Libišské strouhy 
 

     
Obr. 16: Vertikální profil z nivy u Libišské strouhy           Obr. 17: Vrtná souprava 
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Obr. 18: Velká strouha ústící ze Synthesia, a.s.                 Obr. 19: Retenční nádrž Lhotka 
 

      
Obr. 20: Subakvatický profil sedimentu z místa OV1        Obr. 21: Detail subakvatického profilu sedimentu ze    
                                                                                             zimního přístavu PARAMO 
 
V případě vrtů prováděných v nivě bylo použito zařízení „Strojní vrtná hydraulická souprava 
RDBS-1“ na pásovém podvozku. Zařízení je používáno pro jádrové vrty v půdách, měkkých 
sedimentech a zvětralých horninách. Průměr vrtu byl ve všech případech 112 mm. Podobně 
jako u subakvatických sedimentů byly i tyto vertikální profily rozčleněny na svrchní vrstvu o 
20 cm, dále dvě vrstvy cca po 30 cm a zbývající část sahající do hloubky 150 cm. V případě 3 
m hlubokého vrtu provedeného nedaleko Libišské strouhy byl profil od 50 cm hloubky členěn 
po 0,5 m. Všechny takto získané vrstvy sedimentu byly uloženy do vzorkovnic odděleně a 
analyzovány dále samostatně.  
 
VI.d. Laboratorní rozbory 
VI.d.1 Granulometrie 
Vzhledem k faktu, že v terénu nebyly zaznamenány žádné stopy povodňové eroze v nivě 
(např. povodeň z roku 2013), zrnitostní rozbory potřebné pro model remobilizace sedimentů 
v postranních strukturách Labe byly provedeny především v sedimentech povrchových vrstev 
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subakvatických profilů a jednoho vrtu. Analýzy byly provedeny metodou laserové difrakce v 
laboratoři fyzické geografie PřF UK.  Měření bylo provedeno přístrojem Sympatec s využitím 
sensoru HELOS a dispergační jednotky QUIXEL. S ohledem na původ sedimentů a rozsah 
zastoupených zrnitostních frakcí byl zvolen osvědčený vlhký dispergační systém a standardní 
optický modul R3. Vzorky byly pro měření připraveny v souladu s metodikou doporučenou 
pro zpracování klastických sedimentů (Gale a Hoare, 1991). Nežádoucí vliv flokulace byl 
eliminován doplněním roztoku hexametafosforečnanu sodného do vzorků. Zrnitostní křivky 
všech analyzovaných vzorků jsou uvedeny v příloze IV.   
 
VI.d.2 Chemická analýza, způsob vyhodnocení a nejvýznamnější kontaminanty 
Úprava i analýzy vzorků sedimentů byly provedeny v laboratořích Povodí Labe, s.p., podle 
platných akreditovaných postupů, jejichž seznam je uveden v příloze II. Stanovení kovů a 
metaloidů bylo provedeno v zrnitostní frakci < 20μm, stanovení organických polutantů pak ve 
frakci < 2mm.  
Výběr sledovaných ukazatelů vycházel ze seznamu znečišťujících látek relevantních pro 
Labe, který přijala skupina expertů pro management sedimentů Mezinárodní komise pro 
ochranu Labe, včetně hodnocení znečištění podle Konceptu managementu sedimentů 
vydaného FGG Elbe. Výsledky tohoto hodnocení jsou uvedeny v následujících tabulkách 1- 5 
a příloze III, přičemž zeleně jsou podbarveny koncentrace pod dolní prahovou hodnotou, žlutě 
výsledky mezi dolní a horní prahovou hodnotou a červeně pak výsledky překračující horní 
prahovou hodnotu. Modře jsou podbarvena pole, kde nebylo možné provést třístupňové 
hodnocení, např. případy, kdy je mez stanovitelnosti vyšší než dolní prahová hodnota.Seznam 
stanovovaných látek byl v některých případech doplněn na základě rešeršních prací. Veškeré 
výsledky jsou vztaženy na sušinu.  
Mezi nejvýznamnější kontaminanty, které uvádí výše zmíněný koncept, patří: 
Rtuť (Hg) 
V přírodě se vyskytuje převážně v nerozpustné sulfidické formě (cinabarit) nebo jako ryzí. 
V těchto případech je její rozpustnost ve vodném prostředí velmi nízká a rtuť zůstává 
v sedimentech. Tam ovšem může docházet působením bakterií ke vzniku methylrtuti, která je 
toxická (karcinogen pro člověka - skupina 2B). Průmyslovými zdroji rtuti jsou teploměry, 
barometry, zářivky, fosilní paliva, největším zdrojem rtuti je však chemický průmysl (výroba 
alkalických hydroxidů a chlóru). Mezi největší znečišťovatele na Labi patří Aliachem, a.s. 
(odštěpný závod Synthesia, a.s. Pardubice – Semtín), elektrárna Chvaletice, Spolio, Ústí n./L. 
a Balak, a.s. Kralupy n./Vltavou. Do vodného prostředí může rtuť přejít ve formě 
tetrahydroxortuťnatanu nebo jako komplex chloridu rtuťnatého. 
Kadmium (Cd) 
V přírodě má malé zastoupení, zpravidla provází zinečnaté rudy. Jeho antropogenním zdrojem 
jsou různé slitiny, galvanické články (Ni-Cd akumulátory), antikorozní materiály, využívá se 
také jako stabilizátor při výrobě plastů (PVC). Sloučeniny kadmia jsou velmi jedovaté, tvoří 
stejně jako rtuť organické sloučeniny. V lidském těle se hromadí hlavně v ledvinách a játrech, 
přičemž jeho odbourávání probíhá velmi pomalu. Do vody může přecházet ve formě 
jednoduchého kationtu Cd2+, hydroxokomplexů a dále ve formě karbonátových a síranových 
komplexů, jejichž rozpustnost je velmi dobrá.   
Olovo (Pb) 
V přírodě se nachází především ve formě galenitu a sekundárních minerálů olova. V průmyslu 
se používá k výrobě akumulátorů, olovnatého skla, různých slitin a pájek. Oxid olovnato-
olovičitý (suřík) se používá ve výrobě antikorozních nátěrů. V dřívějších letech bylo 
používáno i jako přísada do motorového benzínu (tetraethylolovo), v současné době platí 
zákaz. 
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Zinek (Zn) 
V přírodě se zinek nachází především v sulfidické (sfalerit) nebo karbonátové formě 
(smithsonit). Zinečnaté sloučeniny jsou pro člověka málo jedovaté akutně i chronicky. Zinek 
totiž patří mezi esenciální prvky, tj. je součástí řady enzymů účastnících se řady procesů 
v lidském těle. Problematickým je tedy spíše jeho nedostatek. Zinek je toxický pro ryby 
(zvláště pro lososovité ryby) i v malých koncentracích.  
Antropogenním zdrojem zinku je především metalurgický průmysl (galvanické pozinkování, 
galvanické články, slitiny). Do vodních toků se zinek dostává odpadními vodami z továren a 
domácností nebo vyloužením odpadů z továren a uhelného popílku elektráren dešťovými 
srážkami. V řekách a vodních nádržích se zinek většinou usazuje na dně. Ve vodě je přítomen 
převážně ve formě hydroxokomplexů nebo jednoduchého iontu Zn2+, v odpadních vodách 
z galvanoven bývá ve formě kyano a aminokomplexů. 
Měď (Cu) 
Měď se v přírodě vyskytuje nejčastěji v podobě sulfidů a karbonátu (chalkopyrit, chalkozín, 
malachit, azurit, kuprit aj.). Měď velmi snadno vytváří komplexy, a proto se ve vodném 
prostředí může objevovat v mnoha formách (hydroxokomplexy, karbonátové komplexy).  Její 
rozpustnost je limitována v kyselé oblasti rozpustností malachitu a v alkalické oblasti 
rozpustností hydroxidu měďnatého, obojí závislé na množství CO2 ve vodě. Rozpustnost je 
obecně velmi nízká. Pro člověka je měď esenciálním prvkem, pro vodní organizmy včetně ryb 
je naopak značně toxická. 
Nikl (Ni) 
V přírodě je nikl poměrně hojný jako součást horninového prostředí, resp. tvoří minerály 
s arsenem nebo antimonem a sírou. Antropogenním zdrojem niklu je především spalování 
uhlí a dalších fosilních paliv. Nikl je v určitém množství potřebný pro normální růst a 
rozmnožování některých živočichů, v případě vodních organizmů však nikl a jeho sloučeniny 
vykazují vysokou akutní a chronickou toxicitu, která stoupá s klesající tvrdostí vody. Ve 
vodách existuje ve formě nikelnatého iontu nebo v komplexech (hydroxidové, karbonátové a 
síranové). Jeho rozpustnost ve vodě je limitována hydroxidem nikelnatým (ve vodě nepatrně 
rozpustný), resp. uhličitanem nikelnatým (špatně rozpustný). Díky obecně nízké rozpustnosti 
je jeho mobilita v prostředí značně omezená. 
Arsen (As) 
V přírodě se vyskytuje především ve formě sulfidů (např. arzenopyrit). Jeho antropogenním 
zdrojem je spalování fosilních paliv, hutní a rudný průmysl, výroba barviv, některé 
insekticidy a herbicidy a textilní a sklářský průmysl. Velké množství arsenu též obsahují 
elektrárenské popílky. Arsen má značnou schopnost kumulovat se v říčních sedimentech, kde 
se přednostně sorbuje na hydratované oxidy Fe a Al. Je sice mnohem mobilnější než rtuť, 
v rybách se však na rozdíl od rtuti nijak významně nehromadí. Stejně jako rtuť vytváří 
methylderiváty, k jejichž tvorbě dochází v eutrofních vodách. Ve vodách vystupuje v 
oxických podmínkách v alkalickém prostředí ve formě arseničnanů, v anoxických až 
anaerobních podmínkách pak jako As3+. Sloučeniny s As3+ jsou mnohem toxičtější než s As5+. 
Chrom (Cr) 
V přírodě je chrom součástí horninového prostředí, resp. se nachází jako minerál chromit 
nebo provází Al v jeho minerálech. Antropogenním zdrojem chromu jsou fosilní paliva (ve 
formě Cr3+), cementárny (v cementu), spalovny odpadů, uhlí a ropy, dále výfukové plyny z 
automobilů s katalyzátorem, emise z klimatizačních chladících věží, zpracovávání kůží, 
textilní výroba, výroba barviv a pigmentů, chemická výroba a strojírenství (výroba slitin, 
pokovování). Ve vodách se může vyskytovat pouze v mocenství 3+ (vody s pH pod 3,5) a 6+. 
Šestimocné soli jsou až na výjimky velmi dobře rozpustné. Cr3+ se v alkalickém prostředí 
přednostně sorbuje na hydratované oxidy Mn, Fe a Al. Vzhledem k vysoké rozpustnosti Cr6+ 
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je značná i jeho mobilita v prostředí. Pro člověka je chrom esenciálním prvkem, pro 
živočichy, rostliny a bakterie je naopak toxický. Cr6+ má karcinogenní a genotoxické účinky.    
Hlavními znečišťovateli vod Labe chromem v České republice jsou Synthesia, a.s. 
v Pardubicích a Spolchemie v Ústí nad Labem.  
α-, β- a γ-hexachlorcyklohexan 
Jedná se o organochlorované pesticidy. α-hexachlorcyklohexan je převládajícím vedlejším 
produktem při výrobě insekticidního lindanu, který obsahuje více jak 99% γ-
hexachlorcyklohexanu. Jeho rozpustnost ve vodě je nízká (2 g.m-3 při 25°C) a tudíž zůstává 
převážně vázán na sedimenty. Při jejich rozplavení tedy nedochází k významnému transferu 
do povrchových nebo podzemních vod.  
β-hexachlorcyklohexan je ve vodě lépe rozpustný (4 g.m-3 při 25°C) a vykazuje vysokou 
perzistenci, tj. je ho rozklad je pomalý a může se proto ukládat v živočišných tkáních. Pro 
vodní organizmy je akutně toxický, neurotoxický a hepatotoxický.    
γ-hexachlorcyklohexan je ve vodě ze všech tří izomerů nejlépe rozpustný. Je středně těkavý 
a vysoce stabilní, rovněž tedy přetrvává dlouho v prostředí. 
Ve směsi jsou tyto hexachlorcyklohexany používány v zemědělství a k ochraně dřeva.  
p,p´-DDT/DDE/DDT 
Všechny tři látky jsou hlavní bází pesticidních látek řazených do skupiny organochlorových 
insekticidů. Jejich výroba a použití byly v Československu vzhledem k jejich negativním 
dopadům na lidské zdraví (karcinogeny) zakázány již v roce 1974. Jejich rozpustnost ve vodě 
je velmi nízká, pohybuje se v rozpětí mezi 0,12 – 0,03 g.m-3, dobře rozpustné jsou však 
v tucích. Vyznačují se vysokou odolností a schopností akumulace v rostlinných a živočišných 
organizmech. V přírodě jsou stálé díky jejich chemické inertnosti a odolnosti vůči 
mikrobiologickému rozkladu. Při rozplavení sedimentů obsahujících PCB tedy nedojde 
k významnému transferu do vodného prostředí, snadno však může dojít k jejich akumulaci ve 
vodní biotě (ryby, žáby apod.) a sekundárně do jejich konzumentů.  
Polychlorované bifenyly (PCB)  
Celkem existuje 209 kongenerů PCB. V průmyslově vyráběných směsích PCB převládaly 
pouze některé kongenery z nichž 12 vykazuje aktivitu podobnou dioxinům (non-ortho a 
mono-ortho PCB). Vzhledem k jejich výborným teplonosným vlastnostem, dobré schopnosti 
elektroizolace, malé vznětlivosti a hořlavosti byly užívány v celé řadě odvětví a 
průmyslových výrob. V roce 1984 byla jejich výroba v Československu ukončena. Dnes 
polychlorované bifenyly vznikají podobně jako dioxiny jako nežádoucí vedlejší produkty v 
řadě průmyslových výrob (například v hutnictví, při spalování odpadů, v chemické výrobě 
různých sloučenin chlóru anebo ve spalovacích motorech automobilů při spalování 
olovnatého benzinu atd.). Polychlorované bifenyly jsou velice stabilní, ve vodě téměř 
nerozpustné, jejich rozpustnost se pohybuje v rozpětí 0,029 mg.l-1 u PCB52 po 0,0000013 
mg.l-1 u PCB 209 a mají tedy tendenci přetrvávat v sedimentech. Díky dobré rozpustnosti 
v tucích se snadno mohou akumulovat v tkáních vodních živočichů, hledajících potravu 
v dnových sedimentech. K transportu PCB do okolí tedy dochází především při povodních 
rozplavením sedimentů, na které jsou adsorbovány.   
Pentachlorbenzen 
Pentachlorbenzen je řazen současně do skupiny těkavých organických látek (VOC) a 
perzistentních organických látek (POPs). Sám o sobě v přírodě neexistuje, je vyráběn uměle. 
Do prostředí se uvolňuje při výrobě pentachlornitrobenzenu, vzniká i jako meziprodukt, resp. 
vedlejší produkt při výrobě chlorovaných alifatických uhlovodíků (tetrachlorethylenu). 
Dalším jeho zdrojem je přirozená degradace lindanu a hexachlorbenzenu. Pentachlorbenzen je 
téměř nerozpustný, má však velkou schopnost vázat se na sedimenty a dlouhodobě setrvávat v 
půdě. Patří k hydrofobním látkám a akumuluje se v živočišných tucích, je velmi toxický pro 
vodní organismy, má schopnost se bioakumulovat v rybách a savcích.  
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Hexachlorbenzen (HCB) 
HCB je málo těkavá sloučenina lipofilní povahy s velmi nízkou rozpustností ve vodě (6,2 x 
10-3 g.m-3). Je velmi stálý a snadno se tedy kumuluje v tukových tkáních organismů a 
adsorbuje na povrchy tuhých částic. V životním prostředí se rozkládá jen velmi pomalu, 
rozkladným produkty jsou chlorované fenoly. Uvedené vlastnosti mají za následek dlouhé 
setrvávání v životním prostředí a vstup do potravních řetězců. HCB používaný jako fungicid 
se vyráběl katalytickou chlorací benzenu nebo oxidací odpadního hexachlorcyklohexanu 
(HCH) z výroby lindanu. V současné době se již v České republice nevyrábí, vzniká však 
jako vedlejší produkt v chemickém průmyslu, obsahují jej rovněž emise z různých 
spalovacích procesů. 
Benzo(a)pyren, anthracen a fluoranthen jsou typickými představiteli polyaromatických 
uhlovodíků (PAU nebo též PAHs) které jsou díky své schopnosti dlouhodobě přetrvávat v 
životním prostředí a vzhledem k jejich zdravotní závažnosti (mají toxické, karcinogenní a 
mutagenní vlastnosti) považovány za typické představitele perzistentních organických 
polutantů (POPs). Mají výraznou schopnost vázat se na pevné sorbenty nebo částice a snadno 
se akumulují v živých organizmech. Jejich nebezpečnost je ještě vyšší díky schopnosti 
vytvářet další sloučeniny, které mohou být ještě více karcinogenní. 
 
Zdrojem informací o významných znečišťovatelích Labe je integrovaný registr znečištění 
(IRZ), vedený Ministerstvem životního prostředí ČR. Podle jeho údajů jsou v průběhu let 
největšími znečišťovateli Labe následující firmy, resp. jejich předchůdci: Lovochemie, a.s. 
Lovosice, Veolia Voda Česká republika, a.s. v Rybitví, Pardubice, Synthesia, a.s. Pardubice, 
Spolana, a.s. Neratovice, elektrárna Chvaletice. Na celkových emisích, vypuštěných do vod v 
povodí Labe dle IRZ má největší podíl zinek, který je vysoce toxický pro ryby i v menších 
koncentracích (LD50= 29,9 mg.l-1). 
 
VI.e. Odborný odhad kvantity sedimentů  
Při odhadu množství sedimentů se využívala celá řada přístupů, které byly dány velikostí 
lokality a jejím charakterem. Vedle plošných údajů (šířka a délka sledovaného úseku, resp. 
plošné vymezení lokality) bylo nutno odhadnout mocnost sedimentů v jednotlivých 
lokalitách. K tomu byl využit terénní průzkum (zaměření lokalit, průzkumné sondy – odpichy 
železnou tyčí apod.) a další zdroje informací (mapové podklady, dokumentace údržby toku, 
studie záplavových území apod.). Tyto odhady jsou nicméně vždy zatíženy určitou nejistotou 
vzhledem k heterogenitě uložení sedimentů, která by však neměla významně zkreslovat 
finální výsledky. Uvedené postupy tak umožňují nalézt místa uložení sedimentů, které svým 
objemem a mírou kontaminace ve spojení s odhadem možného rizika remobilizace těchto 
sedimentů představují potenciální riziko pro jiné oblasti v povodí řeky Labe.  
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VII. Výsledky měření 
 
VII.a. Fáze 1 – zatížení směsných vzorků subakvatických sedimentů 
Jak popisuje tabulka 1, ve vzorcích odebraných na Pardubicku z odběrových míst na pravém 
břehu Labe byl patrný zvýšený obsah některých kovů, zejména olova, kadmia a chromu, 
zatímco obsah ostatních kovů je jen mírně zvýšený, resp. srovnatelný s přirozeným pozadím. 
Obsah kovů ve vzorku ze zimního přístavu PARAMO byl naopak významně zvýšený pro 
téměř všechny kovy, vysoký byl zejména obsah olova, zinku, kadmia a mědi. Obsah PCB 
v pravobřežních strukturách byl relativně nízký, zvýšený obsah byl zaznamenán ve vzorku ze 
zimního přístavu na levém břehu Labe. Obsah HCB a isomerů HCH nebyl v sedimentech z 
pravého břehu Labe prokázán, v zimním přístavu na levém břehu byl zjištěn významný obsah 
HCB. Pentachlorbenzen nebyl ve vzorcích nalezen. Výskyt DDT nebyl v pravobřežních 
strukturách zaznamenán, mírně zvýšené nálezy byly zjištěny pro metabolity p,p´-DDE a p,p´-
DDD. Naopak ve vzorku ze zimního přístavu PARAMO Svítkov byl nalezen vysoký obsah 
DDT i jeho metabolitů. 
Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků byl ve vzorcích z této lokality velmi 
nevyrovnaný a vykazoval značné rozdíly jak mezi jednotlivými vzorky, tak mezi zastoupením 
jednotlivých látek. Extrémně vysoké nálezy byly zjištěny ve vzorku ze zimního přístavu 
PARAMO - Svítkov, kde byly významně zastoupeny všechny sledované látky. Ze vzorků 
odebraných ze starého ramene Labe u Rosic n. L. byly prokázány nejvyšší nálezy u vzorku R 
3, zejména pro fenanthren, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, 
benzo(b)fluoranthen a benzo(a)pyren. Zvýšený byl i výskyt těchto látek ve vzorku R 1 
s dominancí fluoranthenu, pyrenu a fenanthrenu. Nejnižší byl obsah ve vzorku R 2 
s dominancí fluoranthenu a pyrenu. Vzorek z Jarkovského jezera vykazoval relativně nízký 
obsah polycyklických aromatických uhlovodíků. Zvýšené obsahy tributylcínu byly nalezeny 
ve vzorku R 1 ze starého ramene Labe. Vzorky vykazovaly zvýšený výskyt nepolárních 
extrahovatelných látek a uhlovodíků  C10-C40, v sedimentu ze zimního přístavu PARAMO 
Svítkov byly nalezené hodnoty extrémní (tab. 1).  
Jak popisuje tabulka 2, ve vzorcích odebraných u Neratovic byl patrný zvýšený obsah rtuti, 
olova, kadmia a zinku a mírně zvýšený obsah niklu, mědi a chromu. Nejvyšší nálezy byly 
zjištěny v Libišské strouze a v  Libišské tůni v odběrovém místě L 1. Obsah arsenu ležel na 
hodnotách srovnatelných s přirozeným pozadím. Obsah PCB v Libišské tůni byl relativně 
nízký, zvýšený obsah byl patrný ve vzorku z Libišské strouhy a ve starém labském rameni u 
Obříství v místě O 1. Obsah HCB a isomerů HCH byl relativně nízký vyjma Libišské strouhy, 
mírné zvýšení pro alfa-HCH bylo patrné i u vzorku L 1 z Libišské tůně. Pentachlorbenzen byl 
nalezen ve významnějším množství pouze v Libišské strouze. Výskyt DDT a metabolitů byl 
významný v Libišské strouze a částečně i v dalších lokalitách, zejm. v odběrovém místě L 1 v 
Libišské tůni. 
Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků byl ve vzorcích z této lokality velmi 
nevyrovnaný a vykazuje značné rozdíly jak mezi jednotlivými vzorky, tak mezi zastoupením 
jednotlivých látek. Nejvyšší nálezy byly stanoveny ve vzorku L 1 a O 1 ze starého ramene u 
Obříství, naopak vzorek L 3 z Libišské tůně měl obsah těchto látek velmi nízký na úrovni 
přirozeného pozadí. Z jednotlivých látek byl nejvyšší obsah pro fluoranthen a anthracen, 
v sedimentu z odběrového místa L 1 byly zjištěny vyšší koncentrace i pro další látky (pyren, 
chrysen, benzo(b)fluoranthen). Zvýšené obsahy tributylcínu byly nalezeny ve vzorcích ze 
starého ramene u Obříství. Významný výskyt dioxinů a furanů nebyl ve vzorcích prokázán – 
nálezy se pohybovaly cca o 2 řády níže, než je doplní prahová hodnota. 
Grafické znázornění úrovně znečištění směsných vorků i vertikálních profilů sedimentů 
vybranými kontaminanty přinášejí obrázky 22 -  33. 
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Parametr NEL Zn Ni Pb As Cu Hg Cd Cr 
Místo odběru  (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) 
Rosice n .L. -  R 1 970 387 40,0 79,0 14,0 68,0 0,6 3,1 161,0 
Rosice n .L. - R 2 532 451 40,0 121,0 21,0 66,0 0,7 1,8 177,0 
Rosice n .L. - R 3 601 650 42,0 135,0 17,0 92,0 0,9 2,3 242,0 
Jarkovského j. A 557 374 36,0 77,0 19,0 43,0 0,4 2,4 127,0 
zimní p. Paramo - B  90000 2070 66,0 556,0 11,0 191,0 2,4 6,1 153,0 
Parametr FR-suma FR < 20 FR 20-60 FR 60-200 FR 200-630 FR > 630 PCB 28 PCB 52 PCB 101 
Místo odběru  (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) 
Rosice n .L. -  R 1 99,7 6,80 4,90 26,40 32,80 28,80 3 6 5 
Rosice n .L. - R 2 99,2 7,00 5,40 29,80 40,90 16,10 <1 3 5 
Rosice n .L. - R 3 99,5 12,20 4,10 18,40 30,00 34,90 <1 4 5 
Jarkovského j. A 99,8 1,90 1,20 6,50 40,70 49,40 1 2 2 
zimní p. Paramo - B  99,8 2,90 2,90 12,50 45,60 35,90 11 17 101 
Parametr PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 alfa-HCH HCB pentaCB beta-HCH gamaHCH 
Místo odběru  (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) 
Rosice n .L. -  R 1 2 12 15 13 <3 <3 <3,0 <3 <3 
Rosice n .L. - R 2 4 6 7 3 <3 <3 <3,0 <3 <3 
Rosice n .L. - R 3 2 6 7 5 <3 <3 <3,0 <3 <3 
Jarkovského j. A <1 3 4 3 <3 <3 <3,0 <3 <3 
zimní p. Paramo - B  49 241 264 245 <3 610 <3,0 <3 <3 
Parametr p,p-DDE p,p-DDD p,p-DDT PAU-6 PAU-5 fenanthren anthracen fluoranthen pyren 
Místo odběru  (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) 
Rosice n .L. -  R 1 12 6 <3 3570 1791 967 262 1780 1400 
Rosice n .L. - R 2 <3 <3 <3 1850 1024 498 181 821 713 
Rosice n .L. - R 3 23 14 <3 7600 3851 3270 895 3750 2940 
Jarkovského j. A 7 9 3 709 319 230 70 390 322 
zimní p. Paramo - B  175 514 926 27300 16200 40600 3000 11100 5700 
Parametr b(a)anthr chrysen b(b)flu b(k)flu b(a)pyren b(ghi)per in(c,d,)pyr C10-C40 tributylcín 
Místo odběru  (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (mg.kg-1) (µg.kg-1) 
Rosice n .L. -  R 1 632 803 557 309 454 241 230 800 43,0 
Rosice n .L. - R 2 330 442 372 172 238 111 131 600 <2,0 
Rosice n .L. - R 3 1180 1670 1360 709 1000 283 499 3200 <2,0 
cfsJarkovského j. A 117 151 89 50 72 40 68 300 <2,0 
zimní p. Paramo - B  7800 15200 5000 2000 4800 2300 2100 120000 ..... 
Tab. 1: Výsledky průzkumného monitoringu u Pardubic (koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < 
Hph žlutě; koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde nebylo možné hodnocení provést modře) 
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Parametr NEL Zn Ni Pb As Cu Hg Cd Cr 
Místo odběru  (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) 
Libišská tůň - L 1   1500 57,0 200,0 25,0 157,0 8,5 5,9 193,0 
Libišská tůň - L 2   416 45,0 101,0 11,0 60,0 1,8 2,2 91,0 
Libišská tůň -  L 3   162 41,0 69,0 14,0 20,0 0,5 1,9 64,0 
Libišská strouha     889 78,0 114,0 17,0 150,0 9,3 4,9 56,0 
Obříství - O 1   446 36,0 118,0 10,0 108,0 2,3 3,5 134,0 
Obříství - O 2   265 23,0 51,0 10,0 42,0 1,2 1,4 56,0 
Parametr FR-suma FR < 20 FR 20-60 FR 60-200 FR 200-630 FR > 630 PCB 28 PCB 52 PCB 101 
Místo odběru  (%) (%) (%) (%) (%) (%) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) 
Libišská tůň - L 1 99,0 5,70 3,10 16,20 34,80 39,20 18 16 6 
Libišská tůň - L 2 99,6 2,90 0,90 8,10 36,10 51,60 6 4 2 
Libišská tůň -  L 3 99,5 8,10 3,70 4,90 30,40 52,30 <1 <1 <1 
Libišská strouha   99,5 3,70 1,00 11,30 48,60 34,90 19 9 30 
Obříství - O 1 99,4 12,40 11,00 12,90 27,90 35,30 24 29 7 
Obříství - O 2 99,8 4,00 1,90 9,40 27,00 57,60 12 9 5 
Parametr PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 alfa-HCH HCB pentaCB beta-HCH gamaHCH 
Místo odběru  (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) 
Libišská tůň - L 1 2 7 9 6 20 11 5,0 5 3 
Libišská tůň - L 2 <1 3 4 2 7 8 <3,0 <3 <3 
Libišská tůň - L 3 <1 <1 <1 <1 <3 <3 <3,0 4 <3 
Libišská strouha   8 61 79 72 57 148 21,0 102 26 
Obříství - O 1 2 7 9 8 <3 <3 <3,0 <3 <3 
Obříství - O 2 2 7 10 8 <3 3 <3,0 <3 <3 
Parametr p,p-DDE p,p-DDD p,p-DDT PAU-6 PAU-5 fenanthren anthracen fluoranthen pyren 
Místo odběru  (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) 
Libišská tůň - L 1 56 111 30 6030 3781 1010 1050 2250 1840 
Libišská tůň - L 2 56 58 <3 2400 1582 384 516 820 722 
Libišská tůň - L 3 <3 4 <3 246 162 46 19 84 56 
Libišská strouha   211 774 524 2220 1129 773 151 1090 871 
Obříství - O 1 5 4 <3 3420 2084 626 1370 1340 1150 
Obříství - O 2 31 33 <3 1440 822 280 174 619 509 
Parametr b(a)anthr chrysen b(b)flu b(k)flu b(a)pyren b(ghi)per in(c,d,)pyr C10-C40 tributylcín 
Místo odběru  (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (µg.kg-1) (mg.kg-1) (µg.kg-1) 
Libišská tůň - L 1 1020 1290 1350 623 778 520 510   8,2 
Libišská tůň - L 2 368 328 478 243 332 255 274   <2,0 
Libišská tůň -  L 3 37 47 33 24 42 22 41   <2,0 
Libišská strouha   385 437 353 212 261 167 136   <2,0 
Obříství - O 1 659 828 636 353 527 297 271   76,0 
Obříství - O 2 235 293 233 140 211 122 116   23,0 
Tab. 2: Výsledky průzkumného monitoringu u Neratovic (koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < 
Hph žlutě; koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde nebylo možné hodnocení provést modře) 
 
VII.b. Fáze 2 – zatížení vertikálních profilů sedimentů ze starých ramen a 
nivy 
V následujícím textu jsou identifikovány rozsahy koncentrací měřených látek v profilech 
sedimentů, které jsou relevantních pro Labe, a jejich prahové hodnoty stanovené skupinou 
expertů pro management sedimentů Mezinárodní komise pro ochranu Labe, které byly přijaty 
v rámci Konceptu managementu sedimentů vydaného FGG Elbe. Pro hodnocené ukazatele je 
dolní prahová hodnota (Dph) a horní prahová hodnota (Hph) uvedena rovněž v následujícím 
textu. Důraz byl při hodnocení kladen na rozsah hodnot, distribuci kontaminantu ve 
vertikálním profilu a vazbu na svrchní horizont 0,0 – 0,2 m. Porovnávány byly poměry a 
vazby ve vzorcích ze subakvatických a nivních sedimentů. 
 
VII.b.1 Pardubice  
V rámci tohoto hodnocení byly posuzovány vertikální profily RN2, RN4 odebrané v nivě u 
Rosic nad Labem, a subakvatické profily  RV1 a RV2 získané přímo z rosického starého 
ramene. Dále byl hodnocen nivní profil RN3 odebraný u Jesenčanského potoka subakvatický 
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profil získaný ze zimního přístavu PARAMO – Svítkov. Vzhledem k blízkosti lokalit a 
nižšímu počtu odebraných profilů byly tyto lokality hodnoceny společně, přestože vykazovaly 
rozdíly především v případě subakvatických vzorků. 
Rtuť - Dph: 0,15 mg.kg-1 Hph: 0,47 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 0,1-1,5 mg.kg-1, průměr 0,4 mg.kg-1.  
Koncentrace rtuti vykazovaly značný rozptyl hodnot pohybující se mezi Dph až po 
trojnásobek Hph. Relativně nejvyšší obsah byl zaznamenán v profilu RN2, profil RN3 
vykazoval vyšší koncentrace v horních vrstvách sedimentu. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 0,5-4,4 mg.kg-1, prům. 1,3 mg.kg-1. 
Koncentrace rtuti v subakvatických sedimentech dosahovaly spíše středního rozsahu hodnot 
většinou mírně nad Hph. Výrazně vyšší obsah byl zaznamenán v profilu PV1s nejvyšší 
hodnotou tohoto prvku ve svrchní vrstvě sedimentu. Nejvyšší obsahy rtuti byly dále zjištěny 
ve svrchních vrstvách sedimentu v profilech RV1 a PV1. 
Kadmium - Dph: 0,22 mg.kg-1 Hph: 2,3 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 0,1-1,0 mg.kg-1, prům. 0,4 mg.kg-1. 
Zjištěné koncentrace se pohybovaly okolo Dph, která byla překračována především ve 
svrchních vrstvách sedimentů. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 0,6-3,4 mg.kg-1, prům. 2,15 mg.kg-1. 
Poměrně široký rozsah hodnot vykazovaly koncentrace kadmia, které se pohybovaly jak pod 
Dph, tak i nad Hph. Nejvyšší obsahy převyšující Hph byly zjištěny v profilech odebraných 
v rosickém rameni  - v profilu RV1 bylo maximum zjištěno v hloubce 50 – 80 cm, v případě 
profilu RV2 ve svrchní vrstvě do 20 cm hloubky. Profil ze zimního přístavu PARAMO 
vykazoval hodnoty mírně přesahující Hph ve všech analyzovaných vrstvách. 
 Olovo - Dph: 25 mg.kg-1 Hph: 53 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 98-387 mg.kg-1. prům. 204 mg.kg-1. 
Obsah olova se poměrně značně lišil, koncentrace se však pohybovaly okolo Dph. Vyšších 
hodnot nad Dph bylo dosahováno zpravidla ve svrchních vrstvách sedimentů. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 55-385 mg.kg-1, prům. 156 mg.kg-1. 
Široký rozsah hodnot vykazovaly i subakvatické sedimenty, obsah olova zde však ve všech 
případech překračoval Hph. Trojnásobek Hph byl zaznamenán v profiluRV2, pětinásobek 
Hph byl zjištěn v celém profilu PV1.  Výrazný vztah k horizontům nebyl prokázán. 
Zinek - Dph: 200 mg.kg-1 Hph: 800 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 291-623 mg.kg-1, prům. 398 mg.kg-1. 
Koncentrace zinku se pohybovaly okolo Dph, vyšší obsah přesahující Dph byl zaznamenán ve 
svrchních vrstvách vertikálních profilů. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 249-1780 mg.kg-1, prům. 866 mg.kg-1. 
Zjištěné koncentrace tohoto kovu nabývaly značného rozsahu, většina však spadala mezi Dph 
a Hph. Hph byla výrazně překročena ve svrchní vrstvě profilu RV2 a dále pak v celém profilu 
PV1. Vazba na hloubku horizontu nebyla výrazná. 
Měď-  Dph: 14 mg.kg-1 Hph: 160 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 2-39 mg.kg-1, prům. 18 mg.kg-1. 
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Ačkoliv byl rozsah hodnot mědi poměrně velký, koncentrace se přibližně u poloviny vzorků 
pohybovaly pouze nad Dph. Nejvyšší obsahy tohoto kovu vykazovaly svrchní vrstvy profilů a 
s hloubkou klesaly. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 41-240 mg.kg-1, prům. 123 mg.kg-1. 
Rozsah koncentrací mědi v subakvatických sedimentech byl rovněž poměrně velký. Obsah 
tohoto kovu se ve všech vzorcích z rosického ramene pohyboval mezi Dph a Hph, v zimním 
přístavu PARAMO překračovaly všechny vzorky mírně Hph. Vztah koncentrace k hloubce 
horizontů nebyl příliš výrazný. 
Nikl - Dph: --- Hph: 3 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 26-54 mg.kg-1, průměr 40 mg.kg-1. 
Hodnoty nenabývaly velkého rozsahu, nicméně všechny překračovaly až desetkrát Hph. 
Vazba na jednotlivé horizonty nebyla prokázána. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 33-61 mg.kg-1, průměr 45 mg.kg-1. 
Podobně i v případě subakvatických sedimentů nebyl zjištěn velký rozsah hodnot. 
Koncentrace překračovaly až desetkrát Hph, vyšší obsah niklu vykazoval profil ze zimního 
přístavu PARAMO. Vztah k horizontům nebyl prokázán. 
Arsen - Dph: 7,9 mg.kg-1  Hph: 40 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 30-48 mg.kg-1, prům. 29 mg.kg-1. 
Rozsah hodnot arsenu nebyl příliš velký. Některé vzorky vykazovaly hodnoty mírně nad Hph, 
vyšších koncentrací bylo dosahováno zpravidla v hlubších sedimentech. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 5-23 mg.kg-1, prům. 14 mg.kg-1. 
Koncentrace chromu nevykazovaly v subakvatických sedimentech příliš velký rozsah a 
pohybovaly se převážně kolem Dph. I zde nebyla prokázána výrazná vazba na horizont.  
Chrom - Dph: 26 mg.kg- Hph: 640 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 43-100 mg.kg-1, prům. 71 mg.kg-1. 
Rozsah hodnot chromu nebyl příliš široký, stanovené koncentrace se pohybovaly při spodní 
hranici Dph a Hph. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 63-342 mg.kg-1, prům. 156 mg.kg-1. 
Rozsah koncentrací chromu byl v subakvatických sedimentech poměrně velký. Naměřené 
hodnoty se pohybovaly mezi Dph a Hph. V profilu RV2 byly zjištěny vyšší koncentrace 
chromu ve svrchních vrstvách sedimentu, naopak v profilech RV1 a PV1 byla maxima 
zaznamenána v nejhlubším sedimentu. 
HCH (hexachlorcyklohexan) 
α-HCH Dph: 0,5 μg.kg-1 Hph: 1,5 μg.kg-1; β-HCH Dph: --- Hph: 5 μg.kg-1 ; γ-HCH Dph: 
0,5 μg.kg-1 Hph: 1,5 μg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Všechny formy HCH (α, β, γ) byly pod mezí stanovení. 
Subakvatické sedimenty: 
Stejně jako v případě nivních sedimentů i zde byly všechny formy HCH (α, β, γ) pod mezí 
stanovení. 
DDT (dichlordifenyltrichloretan) - p,p´-DDT Dph: 1 μg.kg-1 Hph: 3 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-49 µg.kg-1, prům. 7,8 µg.kg-1.  
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Většina koncentrací DDT se nacházela pod mezí stanovení. Podobně jako v případě DDD, 
byly nejvyšší obsahy zaznamenávány v horní části profilu RN3 (do 50 cm hloubky) 
s maximem 16 krát vyšším než  Hph a také ve svrchní vrstvě profilu RN2. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-41 µg.kg-1, prům. 9 µg.kg-1.  
Téměř všechny hodnoty z rosického ramene byly pod mezí stanovení. Výjimku tvořily pouze 
vzorky z profilu RV1, kde koncentrace převyšovala Hph  v hloubkách 0 – 20 cm a 50 - 80cm. 
DDE (dichlordifenyldichlorethen) - p,p´-DDE Dph: 0,31 μg.kg-1 Hph: 6,8 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-4 µg.kg-1, prům. 2,2 µg.kg-1.  
Téměř všechny hodnoty se pohybovaly pod mezí stanovení, tj. pravděpodobně v blízkosti 
Dph. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-150 µg.kg-1, prům. 43 µg.kg-1.  
V případě subakvatických sedimentů byl zjištěn velký rozsah hodnot. Téměř všechny vzorky 
vykazovaly koncentrace překračující Hph. V profilu RV2 byla nejvyšší koncentrace 
zaznamenána ve svrchní vrstvě sedimentu a obsah DDE se s hloubkou snižoval, v případě 
profilu RV1 tomu bylo zcela opačně. Výrazně vysoké koncentrace DDE vykazoval profil 
PV1 s extrémní hodnotou v hloubce 50 – 80 cm, která převýšila Hph až 22 krát. 
DDD (dichlorobischlorofenyl) - p,p´-DDD Dph: 0,06 μg.kg-1 Hph: 3,2 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-6 µg.kg-1, prům. 2,5 µg.kg-1.  
Téměř všechny hodnoty DDD se nacházely pod mezí stanovení, tj. v oblasti mezi Dph a Hph. 
Koncentrace převyšující Hph byly zjištěny ve svrchní části vrtu RN3. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-980 µg.kg-1, prům. 114 µg.kg-1.  
Koncentrace DDD v subakvatických sedimentech převyšovaly téměř ve všech případech Hph. 
Distribuce této látky byly velmi podobná distribuci DDE ve zkoumaných subakvatických 
profilech. Vůbec nejvyšší hodnota převyšující 306 krát Hph byla zaznamenána v zimním 
přístavu PARAMO (PV1) v hloubce 50 – 80 cm. 
PCB (Hodnoceny byly parametry PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180) 
PCB 28 Dph: 0,04 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; PCB 52 Dph: 0,1 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; 
PCB 101 Dph: 0,54 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; PCB 118 Dph: 0,43 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; 
PCB 138 Dph: 1 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; PCB 153 Dph: 1,5 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ;  
PCB 180 Dph: 0,44 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
PCB-28, rozsah <1-5 µg.kg-1, prům. 1,3 µg.kg-1. 
PCB-52, rozsah <1-1 µg.kg-1, prům. 0,7 µg.kg-1. 
PCB-101, rozsah  <1-6 µg.kg-1, prům. 1,1 µg.kg-1. 
PCB-118, rozsah  <1-2 µg.kg-1, prům. 0,8 µg.kg-1. 
PCB-138, rozsah  <1-16 µg.kg-1, prům. 2,6 µg.kg-1. 
PCB-153, rozsah  <1-19 µg.kg-1, prům. 2,8 µg.kg-1. 
PCB-180, rozsah  <1-18 µg.kg-1, prům. 3 µg.kg-1. 
Většina obsahů kongenerů PCB se pohybovala pod mezí stanovení, nebo mírně nad ní. Ve 
výjimečných případech se koncentrace blížily Hph, Tak tomu bylo např. ve svrchní vrstvě 
sedimentu z profilu RN2 pro PCB 138, 152 a 180. 
Subakvatické sedimenty: 
PCB-28, rozsah  2-69 µg.kg-1, prům. 17 µg.kg-1. 
PCB-52, rozsah  2-64 µg.kg-1, prům. 17 µg.kg-1. 
PCB-101, rozsah  3-51 µg.kg-1, prům. 19 µg.kg-1. 
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PCB-118, rozsah  2-25 µg.kg-1, prům. 10 µg.kg-1. 
PCB-138, rozsah  7-114 µg.kg-1, prům. 39 µg.kg-1. 
PCB-153, rozsah  8-130 µg.kg-1, prům. 46 µg.kg-1. 
PCB-180, rozsah  5-126 µg.kg-1, prům. 40 µg.kg-1. 
Z hlediska posuzování subakvatických sedimentů byl významný rozdíl zjištěn mezi profily 
z rosického ramene a zimního přístavu PARAMO – Svítkov. V rosickém rameni vykazovaly 
sedimenty hodnoty pohybující se mezi Dph a Hph. V hlubších vrstvách zde byly Hph 
překračovány – v profilu RV1 tomu tak bylo v případě PCB 138, 153 a 180, v profilu RV2 
pak tento trend platil pro PCB 101, 138 a 153. Přímá vazba na jednotlivé horizonty však byla 
nevýrazná. V zimním přístavu PARAMO byly téměř všechny Hph v případě všech kongenerů 
PCB překročeny. Nejvýrazněji přesahovaly tuto hranici koncentrace PCB 138, 153 a 180 (až 
6 krát) ve střední části profilu. 
HCB (hexachlorbenzen) - Dph: 0,0004 μg.kg-1 Hph: 17 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-6 µg.kg-1, prům. 3 µg.kg-1. 
Většina koncentrací HCB byla pod mezí stanovení. Pouze ve svrchní části profilu RN3 byly 
zjištěny hodnoty mírně překračující Dph. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot vše <3-136 µg.kg-1, prům. 30 µg.kg-1. 
V případě HCB byl zaznamenán mezi rosickým ramenem a zimním přístavem PARAMO 
výrazný rozdíl. V rosickém rameni se hodnoty pohybovaly většinou pod mezí stanovení, 
naopak sedimenty odebrané v zimním přístavu vykazovaly vysoké hodnoty v celém profilu 
s nárůstem obsahu HCB s hloubkou. Ve spodních horizontech zde byly zjištěny koncentrace 
až 8 krát převyšující Hph. 
Benzo(a)pyren - Dph: 0,01 mg.kg-1 Hph: 0,6 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 5-992 µg.kg-1, prům. 132 µg.kg-1.  
Koncentrace benzo(a)pyrenu vykazovaly značně široký rozsah. Obsah této látky se většinou 
pohyboval pod Dph nebo v intervalu mezi Dph a Hph. Jediný obsah převyšující Hph byl 
zaznamenán ve svrchní vrstvě profilu RN3. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 469-4220 µg.kg-1, prům. 1730 µg.kg-1.  
I v případě subakvatických sedimentů vykazovaly hodnoty této látky značný rozsah. Téměř 
všechny zjištěné koncentrace překračovaly Hph, nejvyšší hodnoty byly zjištěny v profilu RV2 
a především PV1, kde vzorek z vrstvy 20 – 50 cm hluboké převyšoval Hph až 7 krát. 
Anthracen - Dph: 0,03 mg.kg-1 Hph: 0,31 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 5-813 µg.kg-1, prům. 89 µg.kg-1.  
Koncentrace anthracenu vykazovaly v nivních sedimentech značný rozsah. Obsah této látky 
se však většinou pohyboval pod Dph nebo mírně nad ní. Jediný vzorek výrazně přesahující 
Hph byl zjištěn ve svrchní vrstvě profilu RN3. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 185-4820 µg.kg-1, prům. 1059 µg.kg-1.  
Rozsah hodnot anthracenu v subakvatických sedimentech byl značný, což bylo dáno 
především vysokými koncentracemi zaznamenanými v profilu ze zimního přístavu 
PARAMO. Většina stanovených koncentrací přesahovala v rosickém rameni i zimním 
přístavu Hph, Hodnoty z profilu PV1 byly výrazně vyšší a překračovaly Hph až 15 krát 
(vrstva 20 – 50 cm). Vazba na horizonty nebyla v případě obou lokalit výrazná. 
 
 



37 

 

Fluoranthen - Dph: --- Hph: 0,18 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 9-2060 µg.kg-1, prům. 279 µg.kg-1.  
Ačkoliv obsah fluoranthenu vykazoval značný rozptyl, hodnoty se pohybovaly převážně pod 
Hph. Tato hranice byla mírně překročena pouze v případě svrchní vrstvy sedimentu z profilu 
RN2 a výrazně pak v profilu RN3. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 1420-7620 µg.kg-1, prům. 3068 µg.kg-1.  
Značný rozsah hodnot byl v případě fluoranthenu zaznamenán i u subakvatických sedimentů. 
Všechny koncentrace výrazně převyšovaly Hph, v případě rosického ramene byl nejvyšší 
obsah změřen v profilu RV2, vůbec nejvyšší hodnota byla zjištěna v zimním přístavu 
PARAMO ve vrstvě 20 – 50 cm hluboké. Zde byla Hph převýšena až 42 krát. 
PAU  5 Dph: 0,6 mg.kg-1 Hph: 2,5 mg.kg-1  
Obsah sumy PAU se v profilech sedimentů odebraných na Pardubicku pohyboval v rozmezí 
<24– 8590 µg.kg-1. Nejvyšší koncentrace byla zaznamenána v 20 – 80 cm hloubky 
subakvatického profilu sedimentu, který byl odebrán v zimním přístavu PARAMO – Svítkov. 
Tyto 2 vzorky měly označení PV1/2 a PV1/3. 
TBT (Tributylcín) Dph: --- Hph: 0,02 μg.kg-1  
Obsah TBT se v profilech sedimentů odebraných na Pardubicku pohyboval v rozmezí <2,0 – 
440,0 μg.kg-1 . Nejvyšší koncentrace byla zaznamenána v povrchové vrstvě subakvatických 
sedimentů (0-20cm) ve vertikálním profilu odebraném v zimním přístavu PARAMO – 
Svítkov. 
TBT nebyl stanoven ve vertikálních profilech odebraných v nivě a v subakvatickém profilu 
odebraném v zimním přístavu PARAMO-Svítkov vyjma svrchní vrstvy (0 – 20 cm). 
 
VII.b.1.1 Stručné zhodnocení lokality  
Poměrně rozsáhlá oblast zkoumaná na Pardubicku zahrnovala několik starých ramen 
komunikujících s různou intenzitou s řekou Labe. Nejvyšší obsahy jak anorganických, tak 
organických kontaminantů byly zjištěny v tzv. zimním přístavu PARAMO. 
Vertikální profily odebrané v nivě vykazovaly podstatně nižší obsahy zkoumaných látek, než 
tomu bylo v případě subakvatických sedimentů. Kromě Ni v nich byla Hph překročena i 
v případě Pb, As a Hg, z organických sloučenin pak i pro DDD, DDT, fluoranthen, anthracen 
a benzo(a)pyren. Nejvyšší koncentrace těchto látek byly zjištěny ve svrchní vrstvě (0 – 20 
cm) profilu RN3. V případě všech sledovaných látek byla kontaminace zaznamenána vyšší 
v subakvatických sedimentech než ve vertikálních profilech odebraných v nivě. Výrazně vyšší 
koncentrace byly zjištěny ve vzorcích z profilu PV1 ze zimního přístavu PARAMO. 
Z anorganických prvků přesahovaly (většinou nepříliš výrazně) Hph  Ni, Pb a Hg, v profilu 
PV1 tomu tak bylo i v případě Zn, Cu a Cd. V subakvatických sedimentech odebraných 
v rosickém rameni překročily Hph i některé formy PCB vyskytující se nepravidelně 
v několika vzorcích, dále pak DDT, DDD, DDE, anthracen, fluoranthen (až 25 krát) a 
benzo(a)pyren. 
V profilu ze zimního přístavu PARAMO byly potvrzeny vysoké až extrémně vysoké obsahy 
zejména organických kontaminantů. Z nich obsah DDT přesahoval Hph 14 krát, DEE 22 krát, 
DDD 306 krát, anthracen 15 krát, fluoranthen 42 krát a benzo(a)pyren 7 krát. Šlo tedy o 
nejvíce kontaminovanou lokalitu v celé oblasti.  
Vzhledem k výše uvedeným faktům by bylo vhodné věnovat dílčí lokalitě zimního přístavu 
PARAMO  - Svítkov náležitou pozornost. Vhodný by byl další detailní průzkum starého 
ramene včetně přesné identifikace množství kontaminovaných sedimentů a návrhu sanačních 
prací. Rameno je v podstatě spojeno s Labem, takže s velkou pravděpodobností dochází 
k značnému ovlivnění za povodňových stavů (viz kapitola VIII.). 
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VII.b.2 Neratovice - Libišská tůň 
Pro posouzení kontaminace sedimentů v prostoru Libišské tůně byly brány v úvahu vertikální 
profily odebrané z nivy – LN3, LN4, LN5, LN6 a LN8 – a dva subakvatické profily 
sedimentů odebrané přímo z Libišské tůně – LV1 a LV2.  
Rtuť - Dph: 0,15 mg.kg-1 Hph: 0,47 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 0,1-1,5 mg.kg-1, průměr 0,49 mg.kg-1, med. 0,4 mg.kg-1.  
Rozsah hodnot byl od koncentrací menších než Dph po přesahující Hph až trojnásobně (téměř 
polovina vzorků). Vysoké hodnoty byly vázány na horní část profilu, ale zasahovaly až do 
hloubek kolem 1 m. Níže přecházely do hodnot v rozsahu Dph – Hph, spíše na dolní hranici 
či pod ní. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 0,3-14 mg.kg-1, prům. 3,86 mg.kg-1. 
Rozsah hodnot byl podstatně širší a koncentrace byly vyšší než u nivních sedimentů. Oba 
profily vykazovaly rozdílné podmínky. Výrazně vyšší obsah rtuti byl zjištěn v profilu LN1, 
kde maximum 14 mg.kg-1 přesahovalo hranici Hph 30 krát! V profilu LV2 byl obsah rtuti 
podstatně nižší s maximem ve svrchním vzorku (4 násobek Hph) a poklesem koncentrací do 
hloubky. 
Kadmium - Dph: 0,22 mg.kg-1 Hph: 2,3 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <0,1-0,9 mg.kg-1, prům. 0,29 mg.kg-1, med. 0,25 mg.kg-1. 
Rozsah hodnot sahal od koncentrací pod Dph po hodnoty mírně nad touto úrovní. Obsahy 
kadmia byly v jednotlivých vrtech značně nepravidelné. Relativně nejvyšší byly v odběrovém 
místě LN3, naopak nejnižší v LN4. Koncentrace s hloubkou klesaly, ale ne vždy, v případě 
vrtu LN6 tomu bylo naopak, nicméně rozsah hodnot zde byl velmi malý, z čehož nelze 
vyvozovat žádné závěry. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 0,5-5 mg.kg -1, prům. 1,95 mg.kg-1. 
Rozsah hodnot i obsahy byly podstatně vyšší než u nivních sedimentů, ve dvou případech 
přesahovaly mez Hph. Velmi dobře korelovaly s koncentracemi zinku. Vyšší kontaminace 
byla zjištěna v profilu LN1. Koncentrace kadmia měly s hloubkou spíše klesající charakter. 
Olovo - Dph: 25 mg.kg-1 Hph: 53 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot18-105 mg.kg-1. prům. 54,7 mg.kg-1. 
Výsledky analýz měly poměrně široký rozsah. Ve většině případů přesahovaly zjištěné 
koncentrace Dph, ve více jak polovině případů i Hph. Nejvyšší obsahy byly ve všech 
případech zaznamenány v nejsvrchnějších polohách, do hloubky se snižovaly. Vůbec nejvyšší 
obsah olova byl zjištěn v nejsvrchnějším vzorku z profilu LN8  (105 mg.kg-1), hodnoty se pak 
plynule snižovaly až k 18 mg.kg-1 ve vrstvě nejhlubší. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 56-223 mg.kg-1, prům. 114 mg.kg-1. 
Obsahy byly vyšší než u nivních sedimentů, všechny překračovaly hranici Hph. Celkově lze 
konstatovat, že koncentrace s hloubkou klesaly, ačkoli nejvyšší obsah vůbec byl zaznamenán 
ve vzorku LV1/2 (tedy v hloubce 20–50 cm). 
Zinek - Dph: 200 mg.kg-1 Hph: 800 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 40-411 mg.kg-1, prům. 179 mg.kg-1. 
Koncentrace vykazovaly poměrně široký rozptyl, ale větší část hodnot byla pod nebo mírně 
nad Dph. Nejvyšší obsahy byly zjištěny zpravidla v nejsvrchnějším vzorku, koncentrace 
nebyly ovšem výrazně vyšší. 
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Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 152-2330  mg.kg-1, průměr 703 mg.kg-1. 
Koncentrace zinku zde dosahoval vyšších hodnot než v případě nivních sedimentů. Vyšší 
obsah kovu nad Hph byl zjištěn ve svrchních dvou vrstvách profilu LV1, v případě profilu 
LV2 byla výrazně vyšší koncentrace zaznamenána v nejsvrchnější vrstvě. 
Měď-  Dph: 14 mg.kg-1 Hph: 160 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <2,0-64 mg.kg-1, prům. 24,1 mg.kg-1. 
Rozsah hodnot byl poměrně velký, a to od hodnot pod mezí stanovení až po hodnoty spadající 
do prostoru mezi Dph a Hph (12 hodnot z 20). Žádná koncentrace se však neblížila Hph. 
Trend poklesu koncentrace s hloubkou byl nejzřetelnější v případě vertikálního profilu LN8.  
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 23-203 mg.kg-1, prům. 83,9 mg.kg-1. 
Hodnoty byly výrazně vyšší než u nivních sedimentů. V jednom případě byla překročena 
Hph. Nejvyšší koncentrace byly opět zaznamenány v horních dvou vrstvách obou 
subakvatických profilů. 
Nikl - Dph: --- Hph: 3 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 18-53 mg.kg-1, průměr 39,8 mg.kg-1. 
Výsledky analýz vykazovaly malý rozptyl a poměrně stabilní obsahy neměnící se zásadně 
s hloubkou. Ve většině případů přesahovaly koncentrace Hph více než 10 krát. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 29-57 mg.kg-1, prům. 40,4 mg.kg-1 
Koncentrace niklu v subakvatických sedimentech byly srovnatelné s hodnotami naměřenými 
ve vertikálních profilech z nivy.  
Arsen -  Dph: 7,9 mg.kg-1  Hph: 40 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 5-58 mg.kg-1, prům. 26,25 mg.kg-1. 
Rozsah koncentrací byl poměrně velký, většina nabývala hodnot mezi Dph a Hph. Přesah 
Hph byl zaznamenán pouze v případě 2 vzorků z vrstev 20-50cm hluboko z profilů LN3 a 
LN4. Ve většině případů koncentrace s hloubkou klesaly a s výjimkou ojedinělých maxim se 
obsah arsenu ve zkoumaných profilech příliš neměnil. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 5-29 mg.kg-1, prům. 14,71 mg.kg-1. 
Koncentrace byly v průměru o něco nižší než v případě nivních sedimentů, avšak většinou 
nabývaly opět hodnot mezi Dph a Hph.  
Chrom - Dph: 26 mg.kg- Hph: 640 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 39-82 mg.kg-1, prům. 64,9 mg.kg-1, med. 63,5 mg.kg-1. 
Rozsah hodnot chromu byl velmi malý, změny mezi jednotlivými profily a s hloubkou byly 
minimální. Všechny koncentrace se pohybovaly v rozmezí Dph a Hph, spíše mírně nad Dph. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 49-236 mg.kg-1, prům. 99,4 mg.kg-1, med. 61 mg.kg-1. 
Přestože byl rozsah hodnot i koncentrace vyšší než v případě nivních sedimentů, nebyly 
v subakvatických profilech zaznamenány výrazné změny. Hodnoty spadaly opět do prostoru 
mezi Dph a Hph. Relativně nejvyšší obsah byl zaznamenán pouze ve svrchní vrstvě profilu 
LV1. 
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HCH (hexachlorcyklohexan)  
α-HCH Dph: 0,5 μg.kg-1 Hph: 1,5 μg.kg-1; β-HCH Dph: --- Hph: 5 μg.kg-1 ; γ-HCH Dph: 
0,5 μg.kg-1 Hph: 1,5 μg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Vzorky z nivních sedimentů měly u všech forem (α, β, γ) obsahy pod mezí stanovení. 
Subakvatické sedimenty: 
U subakvatických vzorků byla také většina analýz pod mezí stanovení, jen ve svrchní vrstvě 
obou profilů byla zaznamenána koncentrace překračující Dph u parametru α-HCH.  
DDT (dichlordifenyltrichloretan) - p,p´-DDT Dph: 1 μg.kg-1 Hph: 3 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-420 µg.kg-1, prům. 65 µg.kg-1.  
Poměry u DDT jsou obdobné jako u jeho derivátu DDE. Většina vzorků vykazovala 
koncentrace překračující Hph. V profilech LN3 a 4 byly mírně zvýšené obsahy zaznamenány 
ve svrchních vrstvách. Vertikální profily LN6 a 8 byly kontaminovány v celé hloubce, kdy 
koncentrace směrem do hloubky prudce klesaly. Nejsvrchnější vzorky z obou vrtů vykazovaly 
obsahy 410 a 420 µg.kg-1, což bylo přibližně140 krát více než Hph (!).  
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-5 µg.kg-1, prům. 2,8 µg.kg-1.  
Na rozdíl od nivních sedimentů byly v subakvatických sedimentech zjištěny poměrně nízké 
hodnoty jen s ojedinělými koncentracemi mírně nad Hph. 
DDE (dichlordifenyldichlorethen) - p,p´-DDE Dph: 0,31 μg.kg-1 Hph: 6,8 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-980 µg.kg-1, prům. 235 µg.kg-1.  
Hodnoty DDE měly velký rozsah a nepravidelnou distribuci v ploše i hloubce. U 14 vzorků 
obsahy převyšovaly Hph, v některých případech až mnohonásobně. Jednotlivé vertikální 
profily se lišily, avšak nejvyšší koncentrace DDE vykazovaly nejsvrchnější vrstvy. Profily 
LN3 a 4 byly podobné, v obou případech byl zaznamenán zvýšený obsah DDE v prvních 
dvou vrstvách (0- 20cm a 20-50cm) a nízké koncentrace ve spodních. Naopak v případě 
profilů LN6 a 8 byl výrazně vyšší obsah této látky zaznamenán v celém profilu (vyjma 
nejhlubší vrstvy z LN8). Celkově lze konstatovat, že se obsah DDE s hloubkou výrazně 
klesal. V nejvíce kontaminovaném vzorku (svrchní vrstva profilu LN8) převyšoval obsah 
DDE Hph 144 krát! 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-220 µg.kg-1, prům. 56 µg.kg-1.  
Obdobně byly i v případě subakvatických sedimentů zaznamenány nejvyšší hodnoty 
převyšující výrazně Hph zaznamenány ve svrchních vrstvách profilů. Ve vrstvách uložených 
hlouběji (pod 0,5 m!) byla stanovení již pod mezí citlivosti. 
DDD (dichlorobischlorofenyl) - p,p´-DDD Dph: 0,06 μg.kg-1 Hph: 3,2 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-15 µg.kg-1, prům. 2,7 µg.kg-1.  
Podobně jako u DDE a dalších organických sloučenin, vykazoval DDD s výjimkou LN4 
zvýšené obsahy v horních segmentech vertikálních profilů. V hlubších vrstvách byl obsah pod 
mezí stanovení. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-135 µg.kg-1, prům. 45µg.kg-1.  
Subakvatické sedimenty vykazovaly koncentrace mnohonásobně vyšší oproti vertikálním 
profilům odebraným v nivě. Distribuce byl shodná s DDE - obsah značně převyšoval Hph 
především ve svrchních vrstvách profilů, v hlubších vrstvách byl již nižší. Povrchová vrstva 
profilu LV1 vykazovala hodnotu 135 µg.kg-1, což byl 42 násobek Hph. 
¨ 
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PCB (Hodnoceny byly parametry PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180) 
PCB 28 Dph: 0,04 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; PCB 52 Dph: 0,1 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; 
PCB 101 Dph: 0,54 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; PCB 118 Dph: 0,43 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; 
PCB 138 Dph: 1 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; PCB 153 Dph: 1,5 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ;  
PCB 180 Dph: 0,44 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
PCB-28, rozsah hodnot <1-16 µg.kg-1, prům. 2,7 µg.kg-1. 
PCB-52, rozsah hodnot <1-6 µg.kg-1, prům. 1,2 µg.kg-1. 
PCB-101, rozsah hodnot <1-4 µg.kg-1, prům. 1,2 µg.kg-1. 
PCB-118, rozsah hodnot <1-1 µg.kg-1, prům. 0,7 µg.kg-1. 
PCB-132, rozsah hodnot <1-5 µg.kg-1, prům. 1,6 µg.kg-1. 
PCB-153, rozsah hodnot <1-15 µg.kg-1, prům. 3,2 µg.kg-1. 
PCB-180, rozsah hodnot <1-9 µg.kg-1, prům. 2,3 µg.kg-1. 
V nivních sedimentech převládaly nízké hodnoty u všech forem PCB. Koncentrace byly 
většinou mírně nad Dph. Žádný ze vzorků nevykazoval obsah PCB nad Hph. Relativně 
nejvyšší koncentrace byly zjištěny v profilu LN3, kde byly v povrchové vrstvě zaznamenány 
hodnoty mírně nad Dph v případě všech forem PCB. 
Subakvatické sedimenty: 
PCB-28, rozsah hodnot <1-59 µg.kg-1, prům. 9 µg.kg-1. 
PCB-52, rozsah hodnot <1-39 µg.kg-1, prům. 8 µg.kg-1. 
PCB-101, rozsah hodnot <1-31 µg.kg-1, prům. 6 µg.kg-1. 
PCB-118, rozsah hodnot <1-13 µg.kg-1, prům. 3 µg.kg-1. 
PCB-132, rozsah hodnot <1-44 µg.kg-1, prům. 9 µg.kg-1. 
PCB-153, rozsah hodnot <1-62 µg.kg-1, prům. 12 µg.kg-1. 
PCB-180, rozsah hodnot <1-48 µg.kg-1, prům. 9 µg.kg-1. 
V případě subakvatických sedimentů byly znamenány značné rozdíly. Ve svrchní vrstvě 
sedimentu z odběrového místa LV1 byla zjištěna vysoká koncentrace všech forem PCB. 
Téměř všechny formy (kromě PCB-118) přesahovaly až několikanásobně hranici Hph. 
Koncentrace s hloubkou výrazně klesala. Nízké obsahy srovnatelné s výsledky analýz nivních 
sedimentů vykazovaly vzorky z profilu LV2. 
HCB (hexachlorbenzen) - Dph: 0,0004 μg.kg-1 Hph: 17 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-52 µg.kg-1, prům. 8,2 µg.kg-1. 
Hodnoty HCB vykazovaly ve vrtech velmi široký rozsah a lišily se i v rámci jednotlivých 
profilů. Vzhledem k tomu, že mez stanovení (<3 µg.kg-1) je podstatně vyšší, než hranice Dph 
(0,0004 µg.kg-1), byly hodnoty takto naměřené zařazeny do prostoru mezi Dph a Hph. Ve 
třech případech byla ovšem překročena Hph. V případě profilů LN3 a 4 byl obsah HCB velmi 
nízký, u profilu LN6 byl zachycen zvýšený obsah nad hranicí Hph v nejsvrchnějším vzorku. 
Výrazné překročení Hph bylo zaznamenáno v případě dvou svrchních vrstev profilu LN8 (do 
50 cm). 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-8 µg.kg-1, prům. 4,32 µg.kg-1. 
Subakvatické sedimenty vykazovaly koncentrace HCB nižší, než tomu bylo v případě nivních 
sedimentů. Hodnoty se zpravidla pohybovaly na nižší úrovni mezi Dph a Hph. 
Benzo(a)pyren - Dph: 0,01 mg.kg-1 Hph: 0,6 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <5-749 µg.kg-1, prům. 159 µg.kg-1.  
V případě benzo(a)pyrenu byl zaznamenán značný rozsah hodnot. Koncentrace odpovídaly 
rozmezí mezi Dph a Hph nebo nabývaly nižších hodnot. V případě 3 vzorků z profilu LN3 
byl zaznamenán obsah mírně překračující Hph. 
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Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 15-898 µg.kg-1, prům. 393 µg.kg-1.  
Subakvatické sedimenty vykazovaly rovněž značný rozptyl hodnot. Nejvyšší koncentrace 
byly zaznamenány v případě 2 vzorků z profilu LV1, kde došlo k mírnému překročení Hph. 
Anthracen - Dph: 0,03 mg.kg-1 Hph: 0,31 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 8-329 µg.kg-1, prům. 57 µg.kg-1.  
Hodnoty anthracenu měly velký rozsah a jeho distribuce se v případě jednotlivých vrtů 
značně lišila. Největší znečištění bylo zaznamenáno v případě profilu LN3. Ve všech 
zkoumaných vrstvách se obsah anthracenu pohyboval okolo Hph. V případě dalších profilů 
byl obsah této látky velmi nízký, většinou pod hranicí Dph. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 34-734 µg.kg-1, prům. 260 µg.kg-1.  
Zaznamenané koncentrace byly vyšší, než tomu bylo v případě nivních sedimentů, nejvyšší 
obsah anthracenu vykazovaly svrchní vrstvy profilu LV1. 
Fluoranthen - Dph: --- Hph: 0,18 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 7-1410 µg.kg-1, prům. 265 µg.kg-1.  
Hodnoty fluoranthenu vykazovaly značný rozsah. Kontaminace se projevila především v 
profilu LN3, kde byla ve všech vrstvách překročena Hph. Hph byla dále mírně překročena ve 
svrchních vrstvách profilů LN6 a 8, v dalších profilech byly obsahy fluoranthenu již nižší.  
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 18-2270 µg.kg-1, prům. 989 µg.kg-1.  
I subakvatické sedimenty vykazovaly značný rozsah hodnot. Vysoká kontaminace byla 
zaznamenána v profilu LV1 téměř v celé hloubce. V případě profilu LV2 byl obsah 
fluoranthenu výrazně nad Hph v dvou svrchních vzorcích (0-50 cm). 
PAU  5 Dph: 0,6 mg.kg-1 Hph: 2,5 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 3,3 – 2399 µg.kg-1, prům. 456 µg.kg-1. 
Většina naměřených hodnot se nacházela pod Dph. Tuto hranici překročily pouze koncentrace 
z profilu LN 3. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 143-4189 µg.kg-1, prům. 1825 µg.kg-1.  
Subakvatické sedimenty vykazovaly značný rozsah hodnot. Nejvyšší koncentrace přesahující 
Hph byly zaznamenány v  profilu LV1. 
TBT (Tributylcín) Dph: --- Hph: 0,02 μg.kg-1  
Koncentrace TBT se v profilech sedimentů odebraných z Libišské tůně pohyboval v rozmezí 
<2,0 – 6,6 μg.kg-1. Všechny naměřené obsahy TBT zde překračovaly mírně Hph.  
TBT nebyl stanoven ve vertikálních profilech odebraných v nivě. 
 
VII.b.2.1 Stručné zhodnocení lokality  
Většina anorganických i organických parametrů stanovovaných v lokalitě Libišské tůně 
vykazovala mírné zvýšení jak u vertikálních profilů odebraných z nivy, tak i subakvatických 
sedimentů. Mezi oběma typy vzorků nebyly zjištěny výrazné rozdíly. Vyšší koncentrace Zn, 
Pb, Cu, Hg, Cd a většiny forem PCB byly v subakvatických sedimentech zjištěny především 
v profilu LV1. Distribuce DDT a jeho derivátů byla u obou typů profilů sedimentů podobná.  
Rozšíření všech sledovaných parametrů v ploše a vertikálním profilu bylo značně 
nepravidelné. Celkově vyšší kontaminace byly potvrzeny v centrální a severovýchodní části 
prostoru, a to především v případě subakvatických sedimentů jak z 1. fáze průzkumu (směsné 
vzorky), tak i z fáze 2. (vertikální profily). Většina parametrů zde vykazovala více či méně 
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výraznou tendenci k větším koncentracím ve svrchních částech profilů za poklesu hodnot 
směrem do hloubky. U subakvatických vzorků byl tento trend dobře patrný v profilu LV1, 
kde se v horní části (0 – 50 cm, resp. 0 – 20 cm) projevilo výrazné zvýšení obsahů kovů i 
organických látek. Koncentrace Hg, Pb, Zn, DDE, DDD a fluoranthenu zde výrazně 
přesahovaly Hph. Vzhledem k faktu, že se tato kontaminace nachází v části starého ramene, 
které je nejvíce ohrožováno povodňovými stavy a rozmýváním sedimentů, bylo by třeba se 
zde v budoucnu zabývat otázkou možné sanace. Významnější rozmývání nivních sedimentů a 
jejich přechod do vodního prostředí byl díky hustému porostu málo pravděpodobný i při 
vysokých povodňových stavech. 
 
VII.b.3 Neratovice – Libišská strouha  
Vzhledem k odlišné pozici, materiálu a způsobu vzorkování je toto místo posuzováno 
odděleně od prostoru Libišské tůně. V rámci tohoto rozboru byl posuzován profil LS1. 
Rtuť - Dph: 0,15 mg.kg-1 Hph: 0,47 mg.kg-1 
Koncentrace rtuti překročila v případě svrchní vrstvy subakvatického sedimentu Hph třicet 
krát, v hlubší vrstvě pak podstatně méně (7 x). 
Kadmium - Dph: 0,22 mg.kg-1 Hph: 2,3 mg.kg-1 
Obsahy kadmia odpovídaly v případě obou vzorků rozmezí Dph – Hph. 
Olovo - Dph: 25 mg.kg-1 Hph: 53 mg.kg- 
Koncentrace olova překročila ve svrchní vrstvě sedimentu Hph více než trojnásobně, spodní 
vzorek vykazoval pouze mírně vyšší obsah než Hph. 
Zinek - Dph: 200 mg.kg-1 Hph: 800 mg.kg-1  
Koncentrace zinku se ve svrchní vrstvě sedimentu pohybovala mírně nad hranicí Hph, 
v hlubší vrstvě sedimentu pak těsně nad hranicí Dph. 
Měď- Dph: 14 mg.kg-1 Hph: 160 mg.kg-1 
Obsah mědi ve svrchní vrstvě překročil Hph, v případě hlubší vrstvy pak pouze Dph. 
Nikl - Dph: --- Hph: 3 mg.kg-1 
Značně zvýšený obsah byl zaznamenán v případě niklu, koncentrace přesahovala Hph až 
dvacetkrát. 
Arsen - Dph: 7,9 mg.kg-1  Hph: 40 mg.kg-1 
Obsah arsenu překročil v obou vzorcích Hph, v případě svrchní vrstvy dvojnásobně. 
Chrom - Dph: 26 mg.kg- Hph: 640 mg.kg-1  
Koncentrace chromu byla poměrně nízká, v případě obou analyzovaných vzorků se 
pohybovala nad Dph. 
HCH 
α-HCH Dph: 0,5 μg.kg-1 Hph: 1,5 μg.kg-1; β-HCH Dph: --- Hph: 5 μg.kg-1 ; γ-HCH Dph: 
0,5 μg.kg-1 Hph: 1,5 μg.kg-1 
Značné překročení Hph bylo zaznamenáno u všech forem HCH (α, β, γ). Svrchní vrstva 
vykazovala až 68 násobek Hph v případě α-HCH, spodní vrstva pak 28 násobek Hph této 
látky. 
DDT - p,p´-DDT Dph: 1 μg.kg-1 Hph: 3 μg.kg-1  
Koncentrace DDT nabývaly především ve svrchní vrstvě sedimentu extrémních hodnot (296 
násobek! Hph), menší ale také výrazné znečištění bylo zaznamenáno i v hlubší vrstvě (26 
násobek Hph). 
DDE - p,p´-DDE Dph: 0,31 μg.kg-1 Hph: 6,8 μg.kg-1  
Významná kontaminace byla zaznamenána i v případě DDE – svrchní vrstva vykazovala až 
38 krát vyšší koncentraci, hlubší vrstva pak 9 krát vyšší obsah než Hph této látky. 
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DDD - p,p´-DDD Dph: 0,06 μg.kg-1 Hph: 3,2 μg.kg-1  
Extrémní kontaminace byla v sedimentech z Libišské strouhy zaznamenána v případě DDD. 
Svrchní vrstva vykazovala až 430 násobek! Hph této látky. U spodního vzorku byla tato 
hranice překročena 107 krát. 
PCB (Hodnoceny byly parametry PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180) 
PCB 28 Dph: 0,04 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; PCB 52 Dph: 0,1 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg1;   
PCB 101 Dph: 0,54 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; PCB 118 Dph: 0,43 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; 
PCB 138 Dph: 1 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; PCB 153 Dph: 1,5 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ;  
PCB 180 Dph: 0,44 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1  
Všechny formy PCB vykazovaly v případě obou vzorků zvýšené koncentrace, a to především 
ve svrchní vrstvě sedimentu (do 20 cm). Zde nejvyšších hodnot dosahovaly obsahy PCB 101 
– 150 µg.kg-1 (7,5 krát Hph), PCB 138 – 360 µg.kg-1 (18 krát Hph), PCB 153 – 540 µg.kg-1 
(27 krát Hph) a PCB 180 – 450 µg.kg-1 (22,5 krát Hph). Ve spodním vzorku vykazovaly 
hodnoty PCB 138, 153 a 180 přibližně 2,5 násobek hranice Hph. 
HCB - Dph: 0,0004 μg.kg-1 Hph: 17 μg.kg-1  
Značné převýšení hranice Hph bylo ve svrchní vrstvě sedimentu zaznamenáno i v případě 
HCB (6,5 násobek), mírné v případě hlubšího vzorku. 
Benzo(a)pyren - Dph: 0,01 mg.kg-1 Hph: 0,6 mg.kg-1 
Výrazné převýšení Hph (4,5 krát) vykazoval ve svrchní vrstvě rovněž benzo(a)pyren. Obsah 
této látky se v hlubší vrstvě pohybovala mírně nad hranicí Dph. 
Anthracen - Dph: 0,03 mg.kg-1 Hph: 0,31 mg.kg-1  
Obsah anthracenu překročil ve svrchní vrstvě sedimentu Hph  3,7 krát, hlubší vrstva 
vykazovala koncentraci látky v oblasti Dph. 
Fluoranthen - Dph: --- Hph: 0,18 mg.kg-1  
Výrazné převýšení Hph (50 krát) bylo ve svrchní vrstvě sedimentu zjištěno i v případě 
fluoranthenu, naopak hlubší vzorek vykazoval hodnoty pod hranicí Dph. 
PAU 5 - Dph: 0,6 mg.kg-1 Hph: 2,5 mg.kg-1  
Hph byla ve svrchní vrstvě sedimentu překročena v případě PAU 5 čtyřikrát, v hlubším 
sedimentu se naopak pohybovala pod Dph. 
TBT (Tributylcín) Dph: --- Hph: 0,02 μg.kg-1  
TBT nebyl stanoven. 
 
VII.b.3.1 Stručné zhodnocení lokality  
Libišská strouha je vodoteč vytékající přímo z areálu podniku Spolana Neratovice s přítokem 
odvodňujícím nivu v blízkosti Libišské tůně. Oba vzorky z profilu LS1 vykazovaly vůbec 
nejvyšší stupeň znečištění z celé oblasti Neratovic. Vysoké koncentrace anorganických prvků 
a zejména organických látek zde výrazně překračovaly Hph. Všechny kovy s výjimkou Cd a 
Cr vykazovaly mírné až několikanásobné převýšení Hph, které bylo významné především 
v případě Hg. Z hlediska organických sloučenin zde Hph nejvýrazněji překročily všechny 
formy HCH, většina forem PCB a HCB. Významné převýšení Hph bylo zaznamenáno i 
v případě DDT (296 krát Hph), DDD (107 krát Hph) a DDE (9 krát Hph) a fluoranthenu (50 
krát Hph). 
Jak výzkum prokázal, Libišská strouha nese výrazné znečištění řadou kontaminantů, a ačkoliv 
byl objem sedimentů v rámci celé lokality Neratovicka zanedbatelný, přesto by bylo vhodné 
tento zdroj znečištění podrobněji zhodnotit a učinit náležitá opatření vedoucí k ozdravění 
oblasti. 
 
VII.b.4 Neratovice - Obříství 
V rámci tohoto hodnocení byly porovnávány profily sedimentů odebrané v lokalitě Staré Labe 
– Obříství. Jednalo se o nivní profil ON1 a subakvatický profil sedimentů z místa OV1. 
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Rtuť - Dph: 0,15 mg.kg-1 Hph: 0,47 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 1,1-3,5 mg.kg-1, průměr 1,9 mg.kg-1.  
Výsledky analýz neměly příliš velký rozsah. Výrazně vyšší hodnota byla zaznamenána pouze 
ve vrstvě 20-50 cm hluboké z profilu ON1.  
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 1,7-7,3 mg.kg-1, prům. 3,4 mg.kg-1. 
Hodnoty přesahovaly Hph v celém rozsahu analyzovaného subakvatického profilu, nejvyšší 
koncentrace převyšující tuto hranici 15 krát byla zaznamenána v nejhlubší vrstvě 80 – 83 cm 
hluboké. 
Kadmium - Dph: 0,22 mg.kg-1 Hph: 2,3 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 0,8-2,5 mg.kgµg.kg-1, prům. 1,4 mg.kg-1. 
Koncentrace kadmia vykazovaly v profilu odebraném z nivy poměrně malý rozsah převážně 
pod hranicí Hph. Pouze v případě vrstvy uložené v hloubce 20 – 50 cm překročil obsah 
kadmia mírně Hph. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 2,0-4,1 mg.kgµg.kg-1, prům. 2,8 mg.kg-1. 
Subakvatické sedimenty vykazovaly v průměru vyšší obsahy kadmia, než tomu bylo 
v případě sedimentů odebraných v nivě. Koncentrace s hloubkou narůstaly a ve vrstvách 
hlubších jak 20 cm překračovaly již Hph. 
Olovo - Dph: 25 mg.kg-1 Hph: 53 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 86-162 mg.kg-1. prům. 116 mg.kg-1. 
Rozsah naměřených hodnot nebyl příliš velký. Koncentrace ovšem vždy přesahovaly Hph bez 
zřetelné vazby na svrchní horizont. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 77-146 mg.kg-1, prům. 107 mg.kg-1. 
Koncentrace olova ve všech analyzovaných vzorcích překračovala Hph  (až 3krát). V rámci 
profilu nebyla stejně jako v případě nivních sedimentů prokázána vazba na povrchovou 
vrstvu. 
Zinek - Dph: 200 mg.kg-1 Hph: 800 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 291-623 mg.kg-1, prům. 398 mg.kg-1. 
Rozsah naměřených hodnot nebyl příliš velký, koncentrace vždy spadaly do intervalu mezi 
Dph a Hph.. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 391-584 mg.kg-1, průměr 427 mg.kg-1. 
Zjištěná distribuce olova se v subakvatickém profilu příliš nelišila od vertikálního profilu 
odebraného v nivě. Naměřené koncentrace zinku se pohybovaly mezi Dph a Hph. 
Měď-  Dph: 14 mg.kg-1 Hph: 160 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 49-106 mg.kg-1, prům. 71 mg.kg-1. 
Vertikální profil odebraný v nivě vykazoval malý rozsah naměřených hodnot, které se 
pohybovaly okolo středu mezi Dph a Hph. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 104-178 mg.kg-1, prům. 137 mg.kg-1. 
Naměřené koncentrace zde v porovnání s nivními vzorky stouply na úroveň Hph, avšak i zde 
byl zaznamenán malý rozsah hodnot. 
 



46 

 

Nikl - Dph: --- Hph: 3 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 39-48 mg.kg-1, průměr 45 mg.kg-1. 
Rozsah hodnot byl v tomto profilu poměrně malý. Naměřené koncentrace však více než 
desetinásobně překračovaly Hph. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 59-50 mg.kg-1, průměr 365 mg.kg-1. 
Rozsah hodnot byl i zde malý. Naměřené koncentrace podobně jako ve vertikálním profilu 
odebraném z nivy vykazovaly hodnoty překračující více jak 10 krát Hph. 
Arsen - Dph: 7,9 mg.kg-1  Hph: 40 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 31-68 mg.kg-1, prům. 47 mg.kg-1. 
Koncentrace arsenu nevykazovaly příliš velký rozsah, hodnoty se pohybovaly okolo Hph bez 
vazby na svrchní vrstvu. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 9-11 mg.kg-1, prům. 9,5 mg.kg-1. 
Rozsah hodnot byl poměrně malý, naměřené koncentrace jen mírně překračovaly Dph. 
Chrom - Dph: 26 mg.kg- Hph: 640 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 83-154 mg.kg-1, prům. 108 mg.kg-1. 
Profil vykazoval malý rozsah koncentrací chromu, které se pohybovaly v nižší části intervalu 
mezi Dph a Hph. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 91-173 mg.kgµg.kg-1, prům. 120mg.kg-1. 
Subakvatický sediment rovněž vykazoval malý rozsah hodnot. Nejvyšší koncentrace chromu 
byla zaznamenána v nejhlubší vrstvě profilu. 
HCH (hexachlorcyklohexan) 
α-HCH Dph: 0,5 μg.kg-1 Hph: 1,5 μg.kg-1; β-HCH Dph: --- Hph: 5 μg.kg-1 ; γ-HCH Dph: 
0,5 μg.kg-1 Hph: 1,5 μg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
S výjimkou jediného vzorku z hloubky 20 – 50 cm, ve kterém byla Hph překročena pro 
parametr α-HCH, vykazovaly všechny další analýzy hodnoty pod mezí stanovení.  
Subakvatické sedimenty: 
V případě subakvatických sedimentů nebyla mez stanovení pro všechny formy HCH (α, β, γ) 
překročena ani v jedné zkoumané vrstvě profilu. 
DDT (dichlordifenyltrichloretan) - p,p´-DDT Dph: 1 μg.kg-1 Hph: 3 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 7-50 µg.kg-1, prům. 20 µg.kg-1.  
Všechny vzorky tohoto profilu vykazovaly hodnoty vyšší než Hph. Vůbec nejvyšší 
koncentrace DDT byla zaznamenána ve svrchní vrstvě sedimentu, kde byla Hph překročena 
17 krát. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-4 µg.kg-1, prům. 38 µg.kg-1.  
Koncentrace DDT byla s výjimkou jediného vzorku z vrstvy uložené 50 – 80 cm hluboko 
(překročena Hph) pod mezí stanovení. 
DDE (dichlordifenyldichlorethen) - p,p´-DDE Dph: 0,31 μg.kg-1 Hph: 6,8 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 5-15 µg.kg-1, prům. 11 µg.kg-1.  
Koncentrace DDE se v profilu zvyšovaly nepravidelně v různých hloubkách sedimentu. 
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Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 8-30 µg.kg-1, prům. 17 µg.kg-1.  
Subakvatický profil sedimentu vykazoval ve všech analyzovaných vrstvách hodnoty nad Hph, 
které narůstaly s hloubkou. 
DDD (dichlorobischlorofenyl) - p,p´-DDD Dph: 0,06 μg.kg-1 Hph: 3,2 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-12 µg.kg-1, prům. 5 µg.kg-1.  
Koncentrace DDD překračovaly Hph především v horní polovině profilu s nejvyšší 
koncentrací této látky ve svrchní vrstvě sedimentu. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 4-26 µg.kg-1, prům. 11 µg.kg-1.  
Obsah DDD překračoval Hph v celém profilu sedimentu a s nárůstem hloubky stoupal. 
PCB (Hodnoceny byly parametry PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180) 
PCB 28 Dph: 0,04 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; PCB 52 Dph: 0,1 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; 
PCB 101 Dph: 0,54 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; PCB 118 Dph: 0,43 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; 
PCB 138 Dph: 1 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ; PCB 153 Dph: 1,5 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1 ;  
PCB 180 Dph: 0,44 μg.kg-1 Hph: 20 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
PCB-28, rozsah hodnot <1-4 µg.kg-1, prům. 2 µg.kg-1. 
PCB-52, rozsah hodnot <1-10µg.kg-1, prům. 2,5 µg.kg-1. 
PCB-101, rozsah hodnot <1-5 µg.kg-1, prům. 1 µg.kg-1. 
PCB-118, rozsah hodnot <1-1 µg.kg-1, prům. 0,25 µg.kg-1. 
PCB-132, rozsah hodnot <1-4 µg.kg-1, prům. 1,75 µg.kg-1. 
PCB-153, rozsah hodnot <1-11µg.kg-1, prům. 4 µg.kg-1. 
PCB-180, rozsah hodnot <1-9 µg.kg-1, prům. 4 µg.kg-1. 
Koncentrace forem PCB byly většinou na nízké úrovni s nejvyššími hodnotami pohybujícími 
se maximálně do středu intervalu mezi Dph a Hph. Celkově lze konstatovat, že vyšších 
hodnot bylo dosahováno v horní polovině profilu. 
Subakvatické sedimenty: 
PCB-28, rozsah hodnot <1-200 µg.kg-1, prům. 73 µg.kg-1. 
PCB-52, rozsah hodnot <1-84 µg.kg-1, prům. 56 µg.kg-1. 
PCB-101, rozsah hodnot <1-31 µg.kg-1, prům. 23 µg.kg-1. 
PCB-118, rozsah hodnot <1-19 µg.kg-1, prům. 11 µg.kg-1. 
PCB-132, rozsah hodnot <1-29 µg.kg-1, prům. 32 µg.kg-1. 
PCB-153, rozsah hodnot <1-39 µg.kg-1, prům. 22 µg.kg-1. 
PCB-180, rozsah hodnot <1-31 µg.kg-1, prům. 25 µg.kg-1. 
Subakvatické sedimenty vykazovaly jak větší rozsah hodnot, tak i vyšší koncentrace forem 
PCB. Vyšší obsahy byly zaznamenávány ve spodních vrstvách profilu; nejvyšší koncentrace 
zde dosahovala desetinásobku Hph v případě kongeneru PCB 28. 
HCB (hexachlorbenzen) - Dph: 0,0004 μg.kg-1 Hph: 17 μg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-7 µg.kg-1, prům. 3 µg.kg-1. 
Koncentrace HCB byly spíše nízké, maxima mírně převyšovala Dph v horní části profilu. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot <3-8 µg.kg-1, prům. 4 µg.kg-1.  
I v subakvatických sedimentech nabývaly koncentrace HCB nižších hodnot s nárůstem mírně 
převyšujícím Dph ve spodní části profilu. 
Benzo(a)pyren - Dph: 0,01 mg.kg-1 Hph: 0,6 mg.kg-1 
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 82-359 µg.kg-1, prům. 210 µg.kg-1.  
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Koncentrace benzo(a)pyrenu se v profilu nepravidelně zvyšovaly nad Dph. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 432-662 µg.kg-1, prům. 513 µg.kg-1.  
Ačkoliv zvýšené obsahy benzo(a)pyrenu do hloubky klesaly, v nejhlubší vrstvě profilu byla 
zaznamenána maximální koncentrace převyšující mírně Hph. 
Anthracen - Dph: 0,03 mg.kg-1 Hph: 0,31 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 25-103 µg.kg-1, prům. 62 µg.kg-1.  
Koncentrace anthracenu jen mírně převyšovaly Dph. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 488-2080 µg.kg-1, prům. 1335 µg.kg-1.  
Obsah anthracenu v subakvatických sedimentech výrazně převyšoval Hph v celém profilu, 
maximální koncentrace byla zaznamenán ve vrstvě uložené 20 – 50 cm hluboko. 
Fluoranthen - Dph: --- Hph: 0,18 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 92-926 µg.kg-1, prům. 412 µg.kg-1.  
Fluoranthen vykazoval zvýšený obsah v celém profilu. Nejvyšší koncentrace byly zjištěny ve 
svrchní a nejhlubší vrstvě profilu. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 991-1320 µg.kg-1, prům. 1235 µg.kg-1.  
V subakvatických sedimentech byl fluoranthen distribuován značně rovnoměrně s hodnotami 
převyšujícími přibližně čtyřikrát Hph v celém profilu. 
PAU  5 Dph: 0,6 mg.kg-1 Hph: 2,5 mg.kg-1  
Nivní sedimenty: 
Rozsah hodnot 293 – 1273 µg.kg-1, prům. 800 µg.kg-1. 
Většina naměřených hodnot se nacházela mezi Dph a Hph. Nejvyšší obsah byl zjištěn 
v hloubce 20 -50 cm. 
Subakvatické sedimenty: 
Rozsah hodnot 1823-2522 µg.kg-1, prům. 2085 µg.kg-1.  
Subakvatické sedimenty vykazovaly malý rozsah hodnot. Nejvyšší koncentrace mírně 
přesahující Hph byla zaznamenána v nejhlubší vrstvě profilu. 
TBT (Tributylcín) Dph: --- Hph: 0,02 μg.kg-1  
Koncentrace TBT se v profilech sedimentů odebraných z lokality Obříství pohybovaly 
v rozmezí 35 – 190 μg.kg-1. Všechny naměřené obsahy značně přesahovaly Hph a s hloubkou 
rostly. TBT nebyl stanoven ve vertikálních profilech odebraných v nivě. 
 
VII.b.4.1 Stručné zhodnocení lokality  
Vzhledem k malému počtu odebraných vzorků nebylo možné provést detailní závěry. Poměry 
kovových prvků byly obdobné jak v profilu odebraném z nivy, tak i v subakvatických 
sedimentech. V obou případech byla překročena Hph pro Ni, Pb a Hg. V případě rtuti bylo 
zvýšení výraznější v subakvatických sedimentech, kde byla Hph ve spodní vrstvě profilu 
překročena 15 krát. Nivní sedimenty vykazovaly převýšení Hph v případě DDT, DDD, DDE, 
a fluoranthenu. Tyto sloučeniny ovšem překračovaly Hph i v subakvatickém profilu 
sedimentu (fluoranthen až 7 krát, anthracen téměř 7 krát a většina forem PCB). Údaje získané 
ve 2. fázi vzorkování odpovídaly víceméně výsledkům analýz směsných vzorků sedimentů 
odebíraných v rámci 1. fáze monitoringu. 
Vzhledem k úrovni kontaminace především organickými látkami a rtutí a k snadnému 
propojení starého ramene s tokem Labe při povodňových stavech by bylo vhodné lokalitu 
dále zkoumat, provést detailnější vzorkování s vyhodnocením objemu sedimentů a navrhnout 
opatření na sanaci. 
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Hodnocení dioxinů/furanů nebylo provedeno, neboť nebyl prokázán významný relevantní 
výskyt těchto látek ve sledovaných lokalitách. Vyjma těchto látek, byly ve vzorcích dále 
stanovovány i další látky, jejichž výskyt je z hlediska starých zátěží Labe významný. 
Stanovení NEL a C10-40 bylo provedeno na základě výsledků 1. fáze monitoringu pouze na 
Pardubicku. 
Naměřené koncentrace Ni překročily Hph (3 mg/kg) ve všech vzorcích – tento fakt je ovšem 
spíše důsledkem velmi přísné limitní hodnoty. V podmínkách České republiky je norma pro 
obdobné případy dána vyhláškou č. 257/2009 Sb. O používání sedimentů na zemědělské půdě 
a její hodnota pro Ni je 80 mg.kg-1, což je více jak 26 násobek normy německé.  
Výsledky analýz a hodnocení látek relevantních pro Labe uvádějí tabulky  3 – 5. Grafické 
znázornění úrovně znečištění směsných vorků i vertikálních profilů sedimentů vybranými 
kontaminanty přinášejí obrázky 22 -  33. 
Podrobné statistické hodnocení výsledků chemických analýz vzorků sedimentů je v příloze V. 
 
VII.c. Výsledky odborného odhadu množství sedimentů 
V oblasti Pardubic bylo množství sedimentů obsažené ve všech zkoumaných starých 
ramenech (rosické staré rameno, zimní přístav PARAMO, Jarkovského jezero) odhadnuto na 
59 000 m3. Odhad vycházel z výpočtu, který uvažoval plochu jezer, kde se předpokládal 
nános sedimentů, a mocnost sedimentů, která byla zjištěna během terénních prací. Množství 
sedimentů uložených ve starém rameni u Rosic nad Labem se v rámci celého starého ramene 
značně lišil. V nátokové oblasti o ploše cca 20 000 m 2 byly zaznamenány mocnosti sedimenu 
o průměru 1,2 m, v dalších částech ramene byla mocnost sedimentu výrazně nižší. Celkově 
byl objem sedimenů uložený v tomto strém rameni odhadnut na 37 500m3 při celkové ploše 
jezera 200 000 – 220 000 m2. Objem sedimentů v Zimním přístavu PARAMO - Svítkov činil 
13 000 m3. Sediment o průměrné hlubce 0,8 m zde byl uvažován na ploše 16 000m2. 
Průměrná mocnost sedimentů v Jarkovského jezeře, které bylobráno v úvahu spíše jako 
srovnávací lokalita s méně zatíženými sedimenty, činila 1,0 m na ploše 8 500m2 a objem 
sedimentů zde tedy činil 8 500 m3. 
V oblasti Neratovic byl celkový obsah sedimentů v obou zkoumaných starých ramenech 
odhadnut na 147 000 m3. Ve starém Labi u Obříství bylo množství sedimentů odhadnuto na 
71 000 m3, a to na základě součinu plochy jezera, průměrné mocnosti sedimentů v ose starého 
ramene, jejíž hodnota 1,3 m byla zjištěna během průzkumu lokality, a koeficientu zmenšení 
profilu tvarem dna, který byl odhadnut na 0,75. Pomocí stejné úvahy bylo vypočteno i 
množství sedimentů v Libišské tůni, které činilo 76 000 m3. Objem sedimentů v Libišské 
strouze byl vypočten podle délky a šířky koryta a mocnosti sedimentů. V úvahu byl brán 
lichoběžníkový tvar koryta. Údaje byly vypočteny jak pro hlavní koryto strouhy (odpad D), 
tak i větve „b“, „c“ a „d“. Sedimenty v hlavním korytě D dosahovaly mocnosti od 0,3 m do 
0,8 m a jejich celkový objem byl odhadnut na 8 056 m3. Mocnost sedimentů v přítoku „b“ 
dosahovala od 0,7 m po 1,1 m a celkový objem sedimentů zde činil 1 071 m3. Přítok „c“ 
vykazoval 0,3 m silnou vrstvu sedimentů a vzhledem k celkové délce 600 m zde byl objem 
sedimentů odhadnut na 324 m3. V poslední větvi Libišské strouhy (v přítoku „d“) v délce 120 
m dosahovala mocnost sedimentů 0,5 m a celkové množství sedimentů zde činilo 97 m3. 
Objem sedimentů, kterým disponuje celý systém Libišské strouhy, byl odhadnut na 9 548 m3. 



 

 
Tab 3: Výsledky analýz vertikálních profilů sedimentů z nivy a starých labských ramen – Pardubicko (koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; 
koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde nebylo možné hodnocení provést modře) 

Parametr NEL Zn Ni Pb As Cu Hg Cd Cr FR-suma FR < 20 FR 20-60 FR 60-200 FR 200-630FR > 630 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Vzorek mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % % % % % % µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg
RN2/1 263 387 39 37 37 29 0,4 1,0 100 99,3 6,4 4,6 20,1 38,0 30,1 <1 1 6 2 16 19 18
RN2/2 61 229 39 62 40 27 0,6 0,7 93 99,8 1,1 1,0 10,8 50,3 36,6 <1 <1 <1 <1 2 2 2
RN2/3 167 189 54 37 30 13 0,2 0,2 60 99,9 0,5 0,5 2,3 66,6 29,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
RN2/4 34 165 47 52 41 14 1,5 0,2 64 99,9 0,7 0,6 2,2 66,1 30,3 <1 <1 <1 <1 <1 1 1
RN3/1 443 329 40 101 38 39 0,5 0,5 85 99,3 4,9 3,4 10,4 33,3 47,4 5 <1 <1 <1 3 3 3
RN3/2 270 304 42 94 43 39 0,5 0,5 88 99,3 5,1 3,2 9,8 39,8 36,8 <1 <1 <1 <1 3 2 5
RN3/3 115 142 37 42 37 13 0,1 0,2 66 99,9 2,5 1,6 9,8 49,0 36,8 <1 <1 <1 <1 <1 1 1
RN3/4 21 107 37 39 35 4 0,1 0,1 60 99,4 9,6 3,7 5,9 24,4 55,7 3 <1 <1 <1 <1 <1 <1
RN4/1 60 231 37 62 31 25 0,2 0,4 64 99,6 1,9 1,1 6,1 38,5 52,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
RN4/2 195 98 26 29 40 2 0,2 0,2 43 nestanoveno nestanoveno nestanoveno nestanoveno 31,9 66,4 1 <1 <1 <1 2 2 2
RN4/3 130 146 42 49 48 11 0,2 0,3 72 98,9 7,2 6,8 12,8 36,5 35,6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
RN4/4 17 117 38 36 42 3 0,2 0,2 59 99,5 10,5 5,8 8,0 27,0 48,2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
RV1/1 1878 249 33 55 16 41 0,4 0,7 63 98,7 11,4 10,4 36,1 20,1 20,6 2 2 3 2 7 10 9
RV1/2 2666 427 42 74 7 77 0,5 1,8 150 98,7 22,6 17,8 8,5 24,4 25,5 5 13 6 4 15 21 17
RV1/3 3193 422 42 83 17 74 0,5 3,4 229 98,6 17,9 9,1 12,0 24,5 35,0 6 11 9 4 19 25 21
RV1/4 3612 591 39 77 15 66 0,5 2,3 201 98,7 13,2 6,6 25,3 26,5 27,1 11 19 13 6 25 34 30
RV2/1 13211 1050 47 144 5 140 1,2 3,2 342 99,0 9,5 5,4 12,5 28,9 42,7 2 4 11 6 17 20 16
RV2/2 4475 577 39 121 10 82 0,9 0,6 178 99,1 8,7 8,1 29,2 27,5 25,6 2 3 5 5 10 10 6
RV2/3 3027 522 42 115 9 73 0,8 1,2 167 98,5 18,0 15,5 18,8 26,5 19,7 2 2 5 4 8 8 5
RV2/3 3043 444 41 111 14 65 0,7 1,2 158 98,2 14,2 11,5 35,9 20,4 16,3 16 14 27 23 28 32 9
PV/1 39125 1780 45 181 23 238 4,4 2,7 71 98,3 9,3 15,7 11,2 35,1 27,0 25 13 34 13 69 88 74
PV/2 273693 1290 58 142 18 211 2,0 2,7 83 98,9 1,2 2,5 20,3 48,7 26,1 69 47 32 15 92 102 103
PV/3 331531 1430 61 385 15 240 2,2 3,0 116 98,9 2,4 3,4 15,3 57,6 20,3 51 64 51 25 114 130 126
PV/4 33819 1610 55 381 22 170 2,0 3,0 115 99,7 1,2 1,0 6,0 67,8 23,5 18 16 30 14 58 73 63
Parametr alfa-HCH HCB pentaCB beta-HCH gama-HCH p,p-DDE p,p-DDD p,p-DDT PAU-6 PAU-5 fenanthren anthracen fluoranthen pyren b(a)anthr chrysen b(b)flu b(k)flu b(a)pyren b(ghi)per in(c,d,)pyr C10-C40 tributylcín
Vzorek µg/kg µg/kgµg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg mg/kg µg/kg
RN2/1 <3 <3 <3,0 <3 <3 4 <3 17 1190 774 409 63 419 369 239 247 225 149 211 84 105 <100
RN2/2 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 308 192 209 24 116 87 57 63 59 36 47 19 31 <100
RN2/3 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 31 <29 94 5 9 6 5 6 12 5 5 <5 <5 <100
RN2/4 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 38 <28 158 10 17 9 8 8 8 6 7 <5 <5 <100
RN3/1 <3 6 <3,0 <3 <3 <3 4 9 5390 3327 2450 813 2060 2070 1370 1240 862 606 992 438 429 390
RN3/2 <3 4 <3,0 <3 <3 <3 6 49 971 707 288 37 264 241 172 191 226 102 138 109 132 250
RN3/3 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 218 144 261 21 74 47 32 42 40 25 36 18 25 <100
RN3/4 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 155 92 251 19 63 46 31 40 25 23 24 10 10 <100
RN4/1 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 57 <24 220 13 40 31 18 11 5 5 7 <5 <5 <100
RN4/2 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 227 147 189 20 80 58 39 47 47 26 36 16 22 <100
RN4/3 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 331 205 262 27 126 108 66 75 56 40 57 21 31 <100
RN4/4 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 174 98 166 20 76 47 32 36 27 19 24 12 16 <100
RV1/1 <3 <3 <3,0 <3 <3 8 7 7 3780 2361 887 185 1420 873 665 845 587 404 681 324 365 270 12,0
RV1/2 <3 <3 <3,0 <3 <3 12 6 <3 4280 2534 1150 214 1750 1140 760 995 792 473 469 390 410 710 86,0
RV1/3 <3 <3 <3,0 <3 <3 18 8 7 5300 3423 1300 250 1880 1320 956 1280 966 597 915 453 492 1300 180,0
RV1/4 <3 <3 <3,0 <3 <3 39 22 <3 7410 4794 1510 347 2620 1700 1270 1700 1320 820 1230 726 698 2100 56,0
RV2/1 <3 <3 <3,0 <3 <3 86 56 <3 12100 7622 4660 824 4480 2990 1750 2980 2620 1250 1840 956 956 10600 <2,0
RV2/2 <3 <3 <3,0 <3 <3 36 26 <3 10950 6783 3340 607 4170 2760 1670 2330 1890 1210 1830 872 981 2600 3,7
RV2/3 <3 <3 <3,0 <3 <3 16 12 <3 9890 6296 3140 636 3590 2590 1480 2190 1820 1100 1590 872 914 1300 2,6
RV2/3 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 7590 4791 4130 619 2800 1900 1000 1570 1720 748 1120 501 702 1300 <2,0
PV/1 <3 21 <3,0 <3 <3 38 54 5 7550 5470 12300 590 2080 2380 1270 3680 1650 960 1650 440 770 30000 440,0
PV/2 <3 46 <3,0 <3 <3 62 90 25 16200 8590 112000 4820 7620 7090 7270 15400 3160 480 4220 200 530 190000 nest.
PV/3 <3 134 <3,0 <3 <3 150 980 41 11400 8540 68300 3040 2820 2240 7450 15800 2730 830 3730 390 860 220000 nest.
PV/4 <3 136 <3,0 <3 <3 48 100 6 5640 4050 9590 580 1590 880 1390 3330 1210 640 1480 230 490 40000 nest.
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Tab 4: Výsledky analýz vertikálních profilů sedimentů z nivy a starých labských ramen – Neratovicko (koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; 
koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde nebylo možné hodnocení provést modře) 
 

Parametr Zn Ni Pb As Cu Hg Cd Cr FR-suma FR < 20 FR 20-60 FR 60-200 FR 200-630 FR > 630 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Vzorek mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % % % % % % µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg
ON1/1 313 39 86 31 68 1,1 1,00 83,0 99,6 9,6 6,8 23,3 28,7 31,3 3 10 5 1 4 11 9
ON1/2 623 48 162 50 106 3,5 2,5 154,0 99,6 3,1 4,2 13,6 41,8 36,8 <1 <1 <1 <1 3 4 5
ON1/3 364 47 111 40 61 1,6 1,1 101,0 99,3 5,8 3,3 11,0 49,0 30,2 4 <1 <1 <1 <1 1 1
ON1/4 291 44 106 68 49 1,3 0,8 95,0 99,4 10,3 6,7 13,2 30,8 38,4 4 <1 <1 <1 <1 1 1
LN3/1 411 47 75 32 64 0,6 0,9 82,0 98,8 21,7 11,8 11,6 23,5 30,1 6 6 3 1 4 6 5
LN3/2 213 37 66 58 41 0,9 0,6 71,0 99,0 8,6 6,5 17,1 30,0 27,7 2 2 2 <1 4 7 5
LN3/3 235 44 74 27 32 0,5 0,5 79,0 98,8 16,0 11,3 13,5 30,3 27,7 1 <1 <1 <1 <1 1 <1
LN3/4 125 38 49 21 13 0,2 0,1 59,0 99,7 6,5 11,8 23,6 37,2 20,6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
LN4/1 207 38 72 33 27 1,0 0,3 78,0 99,2 6,5 4,0 12,7 40,3 35,6 3 1 <1 <1 2 3 2
LN4/2 175 44 69 57 23 0,6 0,2 75,0 99,3 6,0 3,5 12,5 38,8 38,6 <1 <1 <1 <1 <1 2 2
LN4/3 165 41 51 23 13 0,2 0,1 70,0 99,2 9,2 5,0 17,6 32,6 34,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
LN4/4 169 40 44 21 11 0,1 0,2 63,0 99,0 14,8 10,9 11,0 22,1 40,1 3 1 <1 <1 <1 1 2
LN4/5 177 40 38 18 8 0,2 0,4 53,0 99,8 12,9 13,2 18,9 25,8 29,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
LN6/1 154 33 56 26 24 1,5 0,1 61,0 99,9 4,1 4,9 25,0 45,0 20,9 <1 <1 4 1 5 15 9
LN6/2 172 38 56 22 12 0,5 0,2 67,0 99,5 3,1 3,0 15,3 48,0 30,1 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1
LN6/3 184 40 37 39 10 0,1 0,3 62,0 99,4 8,4 5,2 22,7 39,4 23,7 6 1 1 <1 <1 <1 <1
LN6/4 178 41 34 14 7 0,1 0,4 57,0 99,7 7,5 9,9 17,5 45,5 19,2 16 3 <1 <1 <1 <1 <1
LN8/1 222 39 105 28 62 1,1 0,4 67,0 99,5 7,8 3,9 11,3 43,2 33,3 <1 <1 3 <1 5 11 8
LN8/2 171 38 57 20 31 0,4 0,3 63,0 99,7 2,1 1,4 7,8 29,4 59,0 <1 <1 1 <1 2 4 3
LN8/3 190 38 65 19 35 0,6 0,3 64,0 99,6 2,4 1,4 10,5 33,5 51,8 <1 <1 2 <1 3 6 5
LN8/4 144 38 61 19 17 0,4 0,2 63,0 99,6 2,2 1,2 5,5 34,7 55,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
LN8/5 151 53 43 17 30 0,3 0,2 71,0 99,4 5,6 4,1 19,7 41,8 28,3 5 <1 <1 <1 <1 <1 <1
LN8/6 100 51 24 26 22 0,2 0,1 54,0 99,6 2,3 2,7 8,6 36,1 49,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
LN8/7 40 18 18 5 <2 0,2 <0,1 39,0 99,7 3,0 2,2 7,1 25,1 62,3 6 1 <1 <1 <1 <1 <1
Parametr Zn Ni Pb As Cu Hg Cd Cr FR-suma FR < 20 FR 20-60 FR 60-200 FR 200-630 FR > 630 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Vzorek mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % % % % % % µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg
LS/1 938 61 179 83 288 14,0 2,2 84 99,6 2,50 2,10 14,70 68,00 12,30 26 17 150 31 360 540 450
LS/2 226 40 54 47 69 3,2 0,7 65 99,7 7,80 3,00 24,80 47,10 16,90 7 5 12 3 49 50 46
OV1/1 391 33 97 9 130 1,7 2,0 103 97,9 33,00 20,00 15,60 22,30 6,90 13 61 20 3 14 21 18
OV1/2 399 31 107 9 134 2,4 2,3 115 98,4 18,80 17,60 24,80 17,90 19,30 32 46 16 5 19 29 26
OV1/3 335 29 77 9 104 2,2 2,9 91 98,7 20,30 11,30 9,20 18,50 39,40 200 84 31 19 26 37 25
OV1/4 584 50 146 11 178 7,3 4,1 173 98,9 17,10 4,20 18,80 23,70 35,10 45 34 26 16 29 39 31
LV1/1 865 57 131 15 153 5,7 4,0 124 98,3 8,10 3,40 28,10 42,50 16,20 51 39 31 13 44 62 48
LV1/2 2330 50 223 20 203 14,0 5,0 236 99,5 10,10 5,60 13,00 27,50 43,20 12 10 9 5 11 13 9
LV1/3 787 33 164 29 83 4,0 2,2 96 99,0 12,20 6,90 24,40 23,90 31,60 <1 <1 1 <1 2 2 1
LV1/4 167 37 64 6 31 0,5 0,5 62 99,2 20,90 9,00 7,50 23,10 38,70 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
LV2/1 480 37 96 20 66 2,0 0,9 68 99,2 4,30 2,00 25,80 38,10 29,00 3 3 2 1 4 5 3
LV2/2 141 29 56 8 28 0,5 0,5 49 99,3 5,20 1,80 12,40 31,60 48,20 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
LV2/3 152 40 65 5 23 0,3 0,5 61 98,6 25,40 9,50 8,70 30,30 24,70 4 <1 <1 <1 <1 <1 <1
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Tab 5: Výsledky analýz vertikálních profilů sedimentů z nivy a starých labských ramen – Neratovicko (koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; 
koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde nebylo možné hodnocení provést modře) 

Parametr alfa-HCH HCB pentaCB beta-HCH gama-HCH p,p-DDE p,p-DDD p,p-DDT PAU-6 PAU - 5 fenanthren anthracen fluoranthenpyren b(a)anthr chrysen b(b)flu b(k)flu b(a)pyren b(ghi)per in(c,d,)pyrtributylcín
Vzorek µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg
ON1/1 <3 7 <3,0 <3 <3 14 12 50 1900 1273 463 103 626 500 404 405 335 222 359 162 195
ON1/2 <3 4 <3,0 8 <3 15 7 19 1190 757 347 59 437 354 231 251 216 134 170 111 126
ON1/3 <3 <3 <3,0 <3 <3 5 <3 5 392 293 302 25 99 120 76 84 83 50 82 37 41
ON1/4 <3 <3 <3,0 <3 <3 10 <3 7 1360 875 331 62 485 391 263 266 245 159 228 112 131
LN3/1 <3 4 <3,0 <3 <3 12 8 5 3780 2399 666 212 1380 1050 755 794 612 431 666 312 378
LN3/2 <3 7 <3,0 3 <3 33 7 12 3370 2139 587 267 1230 1020 808 827 561 382 627 253 316
LN3/3 <3 <3 <3,0 <3 <3 6 <3 <3 620 417 564 46 203 168 119 117 142 72 106 35 62
LN3/4 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 3770 2356 595 329 1410 1220 902 817 673 402 749 239 293
LN4/1 <3 3 <3,0 <3 <3 25 <3 8 497 322 211 33 175 144 98 98 94 58 84 36 50
LN4/2 <3 <3 <3,0 <3 <3 15 <3 4 184 122 44 11 62 47 31 34 33 19 35 15 20
LN4/3 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 5 7 <17 107 8 7 6 34 10 <5 <5 <5 <5 <5
LN4/4 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 84 71 91 9 13 9 <5 <5 10 9 5 19 28
LN4/5 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 3 32 <24 199 13 11 10 <5 <5 5 <5 6 5 5
LN6/1 <3 25 <3,0 <3 <3 330 9 410 383 191 152 20 192 141 50 65 61 32 46 25 27
LN6/2 <3 5 <3,0 <3 <3 62 <3 47 47 32 192 27 15 10 6 10 10 5 7 5 5
LN6/3 <3 <3 <3,0 <3 <3 51 <3 7 11 <17 244 16 11 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
LN6/4 <3 <3 <3,0 <3 <3 9 <3 7 79 48 169 14 31 24 11 16 14 8 14 6 6
LN8/1 <3 52 <3,0 <3 <3 980 15 420 583 379 359 33 204 206 113 118 109 65 104 51 50
LN8/2 <3 26 <3,0 <3 <3 540 9 215 516 340 181 24 176 146 91 113 95 60 93 43 49
LN8/3 <3 18 <3,0 <3 <3 324 6 130 271 168 156 19 103 91 50 58 47 28 43 20 30
LN8/4 <3 <3 <3,0 <3 <3 9 <3 4 7 <17 133 10 7 8 <5 5 <5 <5 <5 <5 <5
LN8/5 <3 <3 <3,0 <3 <3 47 <3 19 61 37 261 18 24 22 10 14 10 7 10 5 5
LN8/6 <3 <3 <3,0 <3 <3 15 <3 6 51 37 232 17 14 19 6 9 10 6 9 7 5
LN8/7 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 47 <30 120 8 24 12 <5 <5 5 <5 <5 13 5
Parametr alfa-HCH HCB pentaCB beta-HCH gama-HCH p,p-DDE p,p-DDD p,p-DDT PAU-6 PAU - 5 fenanthren anthracen fluoranthenpyren b(a)anthr chrysen b(b)flu b(k)flu b(a)pyren b(ghi)per in(c,d,)pyrtributylcín
Vzorek µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg
LS/1 34 110 18,0 63 16 260 1380 890 19300 10220 1600 1150 9050 7570 5090 4480 3040 1890 2740 1280 1270
LS/2 14 19 5,0 13 6 60 345 79 304 148 479 34 156 138 35 50 40 28 36 19 25
OV1/1 <3 <3 <3,0 <3 <3 8 4 <3 3280 1962 746 488 1320 932 609 684 625 345 490 276 226 35,0
OV1/2 <3 <3 <3,0 <3 <3 10 6 <3 3340 2034 792 2080 1310 937 687 733 679 351 467 302 235 100,0
OV1/3 <3 8 <3,0 <3 <3 21 9 4 2810 1823 777 1740 991 829 448 676 611 312 432 264 204 110,0
OV1/4 <3 5 <3,0 <3 <3 30 26 <3 3840 2522 867 1030 1320 927 763 917 710 444 662 392 314 190,0
LV1/1 4 7 <3,0 4 <3 91 135 4 4180 2600 728 734 1580 1000 794 753 811 432 568 441 348 130,0
LV1/2 10 8 4,1 <3 <3 220 113 5 6460 4189 1100 466 2270 1940 1140 1390 1430 703 898 655 503 6,6
LV1/3 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 4690 3016 961 259 1670 1240 798 1030 937 515 704 461 399 <2,0
LV1/4 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 236 143 370 41 93 87 27 39 28 21 29 32 33 <2,0
LV2/1 4 7 <3,0 <3 <3 82 66 3 2490 1629 577 165 857 662 409 442 472 338 308 280 231 2,3
LV2/2 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 1400 959 669 120 436 450 224 360 214 165 229 159 192 <2,0
LV2/3 <3 <3 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 255 237 291 34 18 40 25 126 150 41 15 9 22 <2,0
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Obr 22: Hodnocení koncentrací Pb, Hg a As ve směsných vzorcích i v profilech sedimentů na Pardubicku 
(koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde 
nebylo možné hodnocení provést modře) 

Obr 23: Hodnocení koncentrací Ni, Zn a Cd ve směsných vzorcích i v profilech sedimentů na Pardubicku 
(koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde 
nebylo možné hodnocení provést modře) 
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Obr 24: Hodnocení koncentrací DDD, DDE a DDT ve směsných vzorcích i v profech sedimentů na Pardubicku 
(koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde 
nebylo možné hodnocení provést modře) 

 
Obr 25: Hodnocení koncentrací anthracenu, fluoranthenu a benzo(a)pyrenu ve směsných vzorcích i v profilech 
sedimentů na Pardubicku (koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; koncentrace > Hph 
červeně; koncentrace, kde nebylo možné hodnocení provést modře) 
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Obr 26: Hodnocení koncentrací Pb, Hg a As ve směsných vzorcích i v profilech sedimentů u Libišské tůně 
(koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde 
nebylo možné hodnocení provést modře) 
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Obr 27: Hodnocení koncentrací Ni, Zn a Cd ve směsných vzorcích i v profilech sedimentů u Libišské tůně 
(koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde 
nebylo možné hodnocení provést modře) 
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Obr 28: Hodnocení koncentrací DDD, DDE a DDT ve směsných vzorcích i v profilech sedimentů u Libišské tůně 
(koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde 
nebylo možné hodnocení provést modře) 
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Obr 29: Hodnocení koncentrací anthracenu, fluoranthenu a benzo(a)pyrenu ve směsných vzorcích i v profilech 
sedimentů u Libišské tůně (koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; koncentrace > Hph 
červeně; koncentrace, kde nebylo možné hodnocení provést modře) 
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Obr 30: Hodnocení koncentrací Pb, Hg a As ve směsných vzorcích i v profilech sedimentů u Starého Labe u Obříství 
(koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde 
nebylo možné hodnocení provést modře) 

 
Obr 31: Hodnocení koncentrací Ni, Zn a Cd ve směsných vzorcích i v profilech sedimentů u Starého Labe u Obříství 
(koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; koncentrace > Hph červeně; koncentrace, kde 
nebylo možné hodnocení provést modře) 
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Obr 32: Hodnocení koncentrací DDD, DDE a DDT ve směsných vzorcích i v profilech sedimentů u Starého Labe u 
Obříství (koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; koncentrace > Hph červeně; koncentrace, 
kde nebylo možné hodnocení provést modře) 

 
Obr 33: Hodnocení koncentrací anthracenu, fluoranthenu a benzo(a)pyrenu ve směsných vzorcích i v profilech 
sedimentů u Starého Labe u Obříství (koncentrace < Dph zeleně; koncentrace > Dph ale < Hph žlutě; koncentrace 
> Hph červeně; koncentrace, kde nebylo možné hodnocení provést modře) 
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VIII.  Posouzení remobilizace sedimentu  
 
VIII.a. Modelování transportu sedimentu 
V rámci studie remobilizace sedimentů byla úloha modelování pohybu sediment omezena na 
stanovení okamžiku (a odpovídajících hydraulických charakteristik) počátku pohybu 
jemnozrnných dnových splavenin. Matematický popis procesu vychází z tangenciálního napětí u 
dna, působícího na konkrétní zrno dané velikosti a daného tvaru. Tangenciální napětí τ [N.m-2 ] je 
chápáno jako funkce zejména lokální hloubky, rychlosti a tření. Eroze je považována za 
nelineární funkci zbytkového tangenciálního napětí. Pro tento předpoklad je nutné znát kritické 
smykové napětí τc, při kterém jsou překonány soudržné síly a tření a částice je uvedena do 
vznosu. Odolnost vůči erozi kohezivních sedimentů je navíc dána mezi-částicovými elektro-
chemickými vazbami. 
V případě středního Labe byla pro výpočet využita teorie Engelunda-Hansena, (1976) (1), která 
nevychází z prahové hodnoty τc vzhledem k předpokladu, že tangenciální napětí, při kterém 
nastává pohyb splavenin, je většinou vyšší než teoretická hodnota τc. 
 

Φt = 0.1     θ .    a rovněž platí    Φt =     (   )     (1)  

 
Kde Φt [-]  je bezrozměrně vyjádřená rychlost celkového transportu sedimentu, C  je Chézyho 
součinitel,    je Shieldsův parametr – bezrozměrně vyjádřené tangenciální napětí, qt  je celkový 
odnos sedimentů, d  je charakteristický průměr zrna a g  představuje gravitační zrychlení. 
Bezrozměrná veličina – Shieldsův parametr – je definována vztahem (2) 
  =    (   )            (2) 
 
Kde Uf  je smyková rychlost vztažená k celkovému tření a s  je relativní hustota sedimentu. 
 
VIII.a.1 Data o sedimentech 
Při řešení remobilizace sedimentů ve sledovaných lokalitách byla použita tato data: 

• přehled a základní údaje o odebraných vzorcích 
• rozsah uložení sedimentů ve zkoumaných oblastech 
• výsledky granulometrických analýz 
• koncentrace splavenin pro povodňové epizody z března/dubna 2006 a června 2013 ve 

stanicích Valy a Obříství 
Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodující množství jemnozrnných kontaminovaných sedimentů je 
deponováno ve starých ramenech a lagunách Labe, bylo při definování zrnitosti materiálu dna 
využito výhradně výsledků zrnitostních rozborů subakvatických vzorků, které byly 
charakterizovány hodnotou d50 v rozpětí od 0,007 mm až po 0,039 mm. 
 
VIII.b. Simulace pohybu sedimentů ve sledovaných lokalitách středního 
Labe 
Zájmové území pro remobilizaci sedimentů na úseku středního Labe bylo definováno ve dvou 
oblastech. Na Pardubicku byl kontaminovaný sediment předpokládán ve starém labském rameni 
u Rosic nad Labem, v zimním přístavu PARAMO, pro výpočty bylo rovněž uvažováno ústí 
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Jesenčanského potoka, který se vlévá do zimního přístavu. Na Neratovicku byla pak uvažována 
Libišská tůň, Libišská strouha a Staré Labe u Obříství. 
VIII.b.1 2D hydrodynamický model 
Pro simulace pohybu sedimentů ve vybraných lokalitách středního Labe byl využit existující 
2D hydrodynamický model středního Labe zpracovaný v rámci projektu „Tvorba map 
povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí horního a středního Labe a 
uceleného úseku dolního Labe“. Povodí Labe s.p., DHI a.s., VRV a.s., prosinec 2012“. Z tohoto 
modelu, pokrývajícího úsek Labe od Opatovic nad Labem po Mělník, byly vyexportovány 2 
výsekové modely. Pro oblast Pardubicka to byl úsek od pardubického jezu po Přelouč, pro 
simulace v oblasti Neratovic a Obříství byl použit úsek od Kostelce nad Labem po Mělník. 
VIII.b.2 Hydrologický model pro posouzení remobilizace sedimentů 
Z hydrologického hlediska bylo cílem úlohy určit průtok (v celém údolním profilu), při 
kterém dojde k remobilizaci dříve usazených kontaminovaných sedimentů. K tomuto jevu 
dochází zpravidla při povodňové epizodě, konkrétně během vzestupné fáze povodňové vlny, 
kdy smyková napětí na říčním dně dosahují maximálních hodnot. 
Časové řady průtoků na vzestupné větvi povodňové vlny (resp. hodinové přírůstky průtoku) 
na rozhodujících tocích (Labe pro oblast Pardubicka a Labe a Vltava pro oblast Neratovic a 
Obříství) byly odvozeny z průběhů hydrogramů reálných povodní – z března/dubna 2006 a 
června 2013 – viz kapitola VIII.b.6 
Kontaminované sedimenty ve starých ramenech a lagunách mohou být ovšem uvedeny do 
vznosu i při povodňové epizodě na drobných tocích, které zájmovými územími protékají. 
V rámci tohoto projektu se jednalo o Libišskou strouhu, Černavku ústící do Starého Labe u 
Obříství a Jesenčanský potok, který se vlévá do zimního přístavu PARAMO. 
Hydrogramy povodňových epizod na těchto tocích byly odvozeny metodami srážko-
odtokového modelování za předpokladu intenzivního návrhového deště s dobou opakování 
10 let a dobou trvání 1 hodina. Odvozené hydrogramy jsou rovněž uvedeny v kapitole 
VIII.b.6. 
VIII.b.3 2D model pohybu sedimentů 
Pro simulace pohybu sedimentů ve sledovaných lokalitách byly použity hydrodynamický modul 
(HD) a sediment transport (ST) modul pro výpočet pohybu splavenin a morfologických změn 
v říčních systémech softwaru MIKE 21 C, vyvinutého firmou 
DHI Water & Environment & Health, Hørsholm (Dánsko). Modul pro výpočet pohybu splavenin 
provádí simulace souběžně s HD modulem (využívá jeho výstupy – aktuální hodnoty 
hydraulických charakteristik) na základě implementovaných rovnic a parametrů pro výpočet 
morfologických změn. 
Základními vstupy pro simulace pohybu sedimentů jsou: 

• funkční hydrodynamický model včetně definičního souboru zkalibrovaných hodnot 
součinitelů drsností 

• vliv příčné cirkulace proudu (zadávaný intenzitou příčné cirkulace) 
• mapa zrnitostí – definující zrnitost materiálu dna (mm) v každém bodě polohopisné 

výpočetní sítě 
• mapa erodovatelné vrstvy – definující oblasti, ve kterých se nachází erodovatelný materiál 

říčního dna 
• volba transportní teorie (Engelund-Hansen, van-Rijn, Meyer-Peter & Müller a další) 
• počáteční podmínky (koncentrace splavenin, úroveň dna) 
• okrajové podmínky (průtok splavenin, koncentrace, úroveň dna) 
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VIII.b.4 Sestavení definičních souborů pro simulaci sedimentů 
Na základě dodaných dat byla sestavena 2D mapa erodovatelných oblastí sestávající z ploch 
odpovídajících velikostí zadání – představě o uložení sedimentů pro každou dílčí lokalitu (obr. č. 
34). Mocnost vrstvy byla zadána v rozsahu 0,1 až 1,5 m. V dalším kroku byla sestavena 2D mapa 
zrnitostí, kde byla v každé lokalitě k dané ploše přiřazena zrnitost podle výsledků 
granulometrických rozborů; v souladu s koncepcí 2D modelu byla zrnitost zadávána parametrem 
d50. 
Kontaminované (remobilizovatelné) sedimenty byly do modelu zadány pouze v subakvatických 
oblastech. Ačkoliv byly při terénním průzkumu odebrány vzorky kontaminovaných sedimentů i 
z nivy (z lužního lesa), je velmi obtížné až nemožné simulovat smykové napětí u dna v oblastech 
s vegetací, a tedy posoudit průtok, při kterém dochází k remobilizaci sedimentů (ten se bude 
v průběhu roku s rozvojem vegetace měnit). 
Sediment v erodovatelné vrstvě byl na základě výsledků granulometrických rozborů definován 
jako kohezivní. Takto připravené definiční mapy zrnitosti a erodovatelných oblastí byly ještě 
mírně upravovány v rámci kalibrace modelu. 
 

 
Obr. 34 Ukázka 2D mapy terénu s plochami sledovaných erodovatelných oblastí (červená) 
 
VIII.b.5 Kalibrace modelu 
Sestavený model byl kalibrován dle dostupných známých údajů: průběhu povodňových vln 
v březnu/dubnu 2006 a červnu 2013 a měřených koncentrací plavenin pro tyto stavy v profilech 
Valy a Obříství. Zároveň byla vypočtena tečná napětí a porovnána s empirickými hodnotami pro 
odpovídající parametry. Byla provedena úprava 2D map v místech, kde odhadované plochy 
lokalit (PLa) zasahovaly nereálně do tranzitního proudu (zimní přístav Paramo), resp. kde nebyly 
splněny podmínky pro reálné uložení sedimentů při běžném průtoku v Labi a starých ramenech. 
Simulace prokázaly shodné tendence nárůstu koncentrací plavenin s měřenými hodnotami 
v průběhu povodňových vln v Labi. Počáteční koncentrace a okrajová podmínka koncentrací byla 
zadána jako nulová, takže shodný nárůst koncentrací splavenin v čase potvrzoval použitelnost 
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modelu. Přesnou kvantifikaci v případě prováděných simulací nebylo možné sledovat vzhledem 
k neznalosti vstupních údajů o všech sedimentech (tedy i nekontaminovaných) a měření 
koncentrací ve více profilech. 
VIII.b.6 Simulace pohybu splavenin 
Na základě kalibračních běhů byly nejprve odvozeny počáteční podmínky pro simulace pohybu 
splavenin, při kterých ještě nedochází ke vznosu částic ze sledovaných oblastí. Okrajové 
podmínky simulací - teoretické povodňové vlny, resp. jejich vzestupné fáze byly odvozeny 
z průběhů hydrogramů reálných povodní – z března/dubna 2006 a června 2013. 
Pro oblast Pardubicka byly využity záznamy ze stanic Němčice a Přelouč – viz obrázky 35 a 36. 
Při povodni v r. 2013 bylo možné pozorovat přírůstky průtoku až 15 m3s-1 za hodinu – avšak 
v rozsahu průtoků 100 až 250 m3s-1. Pro remobilizaci sedimentů ve starém rameni u Rosic a 
zimním přístavu PARAMO byly však rozhodující průtoky vyšší než Q5 (502 m3s-1 ve stanici 
Přelouč), neboť téměř až do tohoto průtoku je schopen jez zdymadla Srnojedy udržovat 
nominální hladinu na úrovni 212,99 m n.m. B.p.v. a tudíž při průtoku nižším než Q5 se průtokové 
poměry ve starém rameni u Rosic a zimním přístavu PARAMO prakticky neliší od normálu. 
 

 
Obr. 35 Hydrogramy povodně z června 2013 v LGS Němčice a Přelouč 
 
Při povodni na jaře 2006 překročil kulminační průtok hodnotu Q10; tato zimní povodeň (z tání 
sněhu) se však vyznačovala mnohem pomalejším nárůstem průtoků - cca 5 m3s-1 za hodinu. Při 
průtocích Q10 a vyšších dochází k zaplavování rozsáhlého inundačního území a transformaci 
povodňové vlny a přírůstky průtoků tedy poklesnou. Z tohoto důvodu byl při přípravě 
syntetického hydrogramu (zatěžovací stav pro posouzení remobilizace sedimentů) pro horní 
okrajovou podmínku – průtok v profilu pod jezem Pardubice – zvolen přírůstek Δ = 5 m3s-1. 
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Obr. 36 Hydrogramy povodně z března/dubna 2006 v LGS Němčice a Přelouč 
 
Kontaminované sedimenty v oblasti Neratovic a Obříství mohou být remobilizovány povodní 
přicházející z Labe, z Vltavy (povodňový průtok na Vltavě přelévá pravý břeh Vltavy a protéká 
spojeným inundačním územím do Labe) nebo i z malých místních toků (Libišská strouha, 
Černavka). Při přípravě syntetických hydrogramů byly proto využity záznamy ze stanice 
Kostelec nad Labem (pro Labe) a Vraňany (pro Vltavu). Analyzovány byly opět hydrogramy 
reálných povodní z března/dubna 2006 a června 2013 s cílem sestavit dva zátěžové stavy: 
 

• povodeň přichází z Labe  
Na Labi trvale stoupá průtok s předem určenými přírůstky, zatímco na Vltavě je zadána 
jako okrajová podmínka cca průtok, který může být jako minimální při dané povodňové 
epizodě na Labi očekáván. Jako vzor byla využita jarní povodeň. 2006 
 

• povodeň přichází z Vltavy  
Na Vltavě trvale stoupá průtok s předem určenými přírůstky, zatímco na Labi je zadána 
jako okrajová podmínka cca průtok, který může být jako minimální při dané povodňové 
epizodě na Vltavě očekáván. Jako vzor byly využity povodně z let 2002 a 2013 
 

Při analýze hydrogramů povodní z března/dubna 2006 a června 2013 bylo zjištěno, že 
v soutokové kotlině Labe s Vltavou je možné na obou tocích pozorovat 3 fáze vzestupu průtoků – 
mírný vzestup na začátku povodně následovaný strmějším nárůstem průtoků, kdy proud ještě 
setrvává v říčním korytě, resp. mezi hrázemi a třetí fáze, kdy již dochází k zaplavování 
rozlehlých inundačních území, což se projevuje opět malými přírůstky průtoků. Výsledky analýz 
jsou patrné z obrázků 36 a 37 , ve kterých jsou hydrogramy vykresleny v relativních časech. 
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Na základě výše prezentovaného rozboru byly sestaveny zátěžové hydrogramy pro určení 
průtoku, při kterém nastane remobilizace sedimentů pro dvě hydrologické situace – povodeň 
z Labe a povodeň  přicházející z Vltavy – viz obr. 38. 
 

 
Obr. 36 Analýza hydrogramů povodní z března/dubna 2006 a června 2013 ve stanici Kostelec nad Labem 
 

 
Obr. 37 Analýza hydrogramů povodní z března/dubna 2006 a června 2013 ve stanici Vraňany 
 
 
Vznos splavenin vyvolaný povodňovými epizodami na malých přítocích Labe 
Jak bylo uvedeno v kapitole VIII.b.2, povodňové epizody na 3 drobných tocích (Libišská strouha, 
Černavka a Jesenčanský potok) byly rovněž posuzovány jako možná příčina remobilizace 
sedimentů. Jejich hydrogramy byly vypočteny metodou jednotkového hydrogramu (UHM) z 
návrhového deště s dobou opakování 10 let a dobou trvání 1 hodina za předpokladu plné 
nasycenosti povodí. K výpočtu byl využit srážko-odtokový modul MIKE 11 RR. Výsledné 
hydrogramy (zátěžové stavy) jsou vykresleny na obrázku 39. 
Všechny tři drobné toky byly do 2D matematického modelu zadávány jako bodové zdroje – 
v dostatečné vzdálenosti od erodovatelných vrstev sedimentů. 
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Obr. 38 Hydrogramy pro určení průtoku, při kterém nastane remobilizace sedimentů – oblast Neratovic a Obříství 
 

 
Obr. 39 Hydrogramy pro určení průtoku, při kterém nastane remobilizace sedimentů na drobných tocích 
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VIII.b.7 Výsledky simulací – zjištěné počátky pohybu splavenin 
Výsledkem simulací byly prvotně mapy změn dna a koncentrací plavenin. Tyto údaje byly 
podrobně vyhodnocovány na základě stanovených kritérií tak, aby byl s reálnou 
pravděpodobností stanoven počátek pohybu sedimentů – tj. remobilizace sledovaných nánosů 
v zadaných lokalitách. Kritérium pro remobilizaci sedimentů bylo stanoveno jako souvislé 
snižování polohy dna v definované erodovatelné oblasti o zadané zrnitosti po dobu několika 
hodin v řádu mm (1 mm.hod-1). Zároveň byl tento jev porovnán s hydrodynamickými jevy po 
daný časový okamžik. V některých lokalitách byly již zaznamenány vyšší koncentrace plavenin 
přímo v korytě Labe (pocházející výhradně z oblastí kontaminovaných sedimentů), kdy byla za 
prahovou hodnotu považována koncentrace 0,5 g.m-3. Za průtok při počátku pohybu splavenin 
byl tedy považován průtok, při kterém byl z oblasti kontaminovaných sedimentů opakovaně 
odplavován materiál dna s úbytkem vrstvy sedimentu 1 mm.hod-1 nebo průtok, při kterém 
koncentrace plavenin v Labi (výhradně z oblastí kontaminovaných sedimentů) překročila 
hodnotu 0,5 g.m-3. 
Z rozboru výsledků vyplývá, že v obou oblastech k vyplavení kontaminovaných sedimentů došlo 
až při vyšších povodňových průtocích.  
V oblasti Pardubic dosáhly remobilizované sedimenty řeky při povodni dosahující Q50 až Q100 
na Labi. Při tomto průtoku bylo Rosické rameno již významně protékáno proudem z 
pravobřežního inundačního území a plaveniny s koncentrací > 0.5 g.m-3  byly vyneseny do koryta 
Labe. V případě zimního přístavu PARAMO byla přetékána celá dolní polovina dělicí hráze mezi 
Labem a přístavem a zvyšující se průtok vynášel plaveniny do Labe ve vyšších koncentracích. 
Celkové odnesené množství sedimentů z této oblasti při dosažení Q100  popisuje obrázek 40. 
Povodí Jesenčanského potoka, který ústí do zimního přístavu PARAMO, dosahuje relativně 
větší plochy (cca 20 km2). Doba trvání povodně zde byla proto řádově delší, než tomu bylo 
v případě Černavky či Libišské strouhy viz obr. 39. Přívalová povodeň Q10 na Jesenčanském 
potoce uvedla do vznosu nejen sedimenty z koryta potoka, ale i ze dna zimního přístavu, 
které byly transportovány do Labe při koncentracích v řece až 2 g.m-3. 
V oblasti Neratovic a Obříství byly kontaminované sedimenty uvedeny do vznosu a doneseny 
do koryta Labe při povodni dosahující Q50 až Q100 na Labi, resp. při cca Q5 na Vltavě, což 
představuje průtok > 1700 m3s-1 a přelití části proudu do Labe. Při obou těchto scénářích bylo již 
společné inundační území na soutoku Labe a Vltavy značně zaplaveno a sedimenty byly ze 
starých ramen vyplavovány přes jejich břehy do inundačního území, kterým – víceméně 
souběžně s korytem Labe – postupovaly směrem po proudu – viz obrázek 41. 
Lokální přívalová povodeň Q10 na Černavce způsobila jen zvýšení hladiny v tůni o max. 50cm; 
sedimenty v tůni byly sice uvedeny do vznosu, jejich posun proběhl pouze v rozsahu tůně a 
nebyly vyneseny až do Labe. Při obdobné povodňové epizodě Q10 na Libišské strouze došlo k 
remobilizaci sedimentů ve strouze, během krátké povodňové vlny se však všechen 
remobilizovaný sediment usadil nedaleko v inundačním území a rovněž nedosáhl koryta Labe. 
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Obr. 40 Ukázka výsledků simulací modelem MIKE 21C – celkové odnesené množství sedimentů z oblasti Pardubic 
 

 
Obr. 41 Ukázka výsledků simulací modelem MIKE 21C – koncentrace plavenin, šířících se z Libišské tůně 
                a dotované dalšími odnosy ze „Starého Labe“ u Obříství;  Q (Labe) = 1210 m3s-1 



70 

 

U zjištěných průtoků při počátku pohybu splavenin byl rovněž zhodnocen stupeň nebezpečí 
odnosu sedimentu – pro kategorizaci byly použity stejné charakteristiky intervalu jako 
v předchozím projektu „SedBiLa“ Význam Bíliny jako historického a současného zdroje 
znečištění pro nakládání se sedimenty v povodí Labe. Povodí Labe, státní podnik, 2014“ – viz 
tab. 6. Toto hodnocení bylo využito při tvorbě přehledných map obou oblastí a rovněž celkové 
mapy úseku středního Labe od Hradce Králové po Mělník, které jsou uvedeny v příloze VI. 
  

stupeň nebezpečí 
odnosu sedimentu charakteristika intervalu (M-dennost, N-letost) 

1 cca méně než Q80denní 
2 se střední charakteristikou intervalu cca Q30denní 
3 s horním limitem na hodnotě Q1 
4 s charakteristikou intervalu (asi ve 2/3) cca Q2 ;  dolní limit Q1 
5 se střední charakteristikou intervalu cca Q5 
6 se střední charakteristikou intervalu cca Q20 ;  horní limit Q50 
7 více než Q50 

Tab. 6: Stupeň nebezpečí odnosu sedimentu 
 
VIII.c. Závěr 
V rámci studie byly provedeny simulace průběhů povodňových vln, resp. postupně zvyšovaných 
průtoků na detailním 2D matematickém modelu s cílem určit průtok při počátku pohybu 
jemnozrnných kontaminovaných splavenin ve vybraných lokalitách středního Labe – oblast 
Neratovic a Obříství a oblast Pardubicka. Výsledky simulací uvádí souhrnná tabulka uvedená 
v tabulce 7, která obsahuje nejdůležitější výstupní parametry. Zájmové lokality s uloženým 
kontaminovaným materiálem byly vymezeny říčními kilometry, tabulka dále uvádí:  

• nalezený průtok při počátku pohybu splavenin 
• odpovídající průtok v referenční limnigrafické stanici (LGS)  

V oblasti Pardubic byly průtoky v lokalitě přepočteny na průtok v labské stanici ČHMÚ 
Přelouč. Vzhledem k faktu, že Přelouč leží od zájmového území po proudu, význam 
hodnoty pro tuto stanici je tedy následující: „Dosáhne-li průtok ve stanici Přelouč (je-li 
takový průtok předpovídán!) hodnoty 903 m3s-1, nastane remobilizace sedimentů v 
rosickém rameni a tyto sedimenty dosáhnou až řeky Labe“ (viz tab. 7). 
Pro oblast Neratovic a Obříství se jednalo o labskou stanici ČHMÚ Kostelec nad Labem a 
vltavskou stanici Vraňany. Zde nebyla uvedena hodnota průtoku přímo pro zájmové 
území, neboť při setkávání proudu z Labe a Vltavy ve společném inundačním území nelze 
jednoduše vyčíslit průtok konkrétním místem/profilem. 

• koncentraci plavenin v Labi při dosažení průtoku při počátku pohybu splavenin 
• přibližné určení doby opakování povodňové epizody, která způsobí odnos sedimentu 

včetně charakteristiky této události 
• stupeň nebezpečí odnosu sedimentu z dané lokality vztažený k pravděpodobnosti 

dosažení zjištěného průtoku 
Základní výsledky jsou rovněž prezentovány v přehledných mapách oblastí a celkové mapě 
úseku středního Labe od Hradce Králové po Mělník (Příloha VI). 
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Tab. 7: Souhrnná výsledková tabulka simulací remobilizace sedimentů v zájmových oblastech 
 
 
 
 
 
 
 

v lokalitě
Přepočet pro
LGS Přelouč

(bez přítoků)
 od do Q (m3.s-1) Q (m3.s-1) c (g.m-3)

labské rameno Rosice n.L. (RV1-2) 963,67 961,69 912 903 0,7 7 Q50 až Q100
Rosické rameno je již významně protékáno proudem z pravobřežního inundačního území, který způsobí, že 
koncentrace plavenin > 0,5 g.m-3 jsou vyneseny do koryta Labe.

zimní přístav PARAMO - Svítkov (PV1) 964,32 963,79 994 978 0,5 7 > Q100
Při tomto průtoku je přetékána již celá dolní polovina dělicí hráze mezi Labem a lagunou zimního přístavu. 
Zvyšující se průtok v laguně vynáší plaveniny ve vyšších koncentracích do Labe.

ústí Jesenčanského potoka (RN3) 1,8 6
Q10  (Jesenčanský 

potok - ústí)
Krátká přívalová povodeň uvede do vznosu nejen sedimenty z koryta Jesenčanky ale i ze dna laguny 
Parama.

LGS
Kostelec 

n.L.
(Labe)

LGS
Vraňany
(Vltava)

 od do Q (m3.s-1) Q (m3.s-1) c (g.m-3)

Staré Labe - Obříství  (OV1) 843,80 843,20 1406 1066 0,3 7 > Q100  (Kostelec) Mohutný (široký) koncentrovaný proud se dostává do Labe.

Staré Labe - Obříství  (OV1) 843,80 843,20 128 1748 2 5 < Q5  (Vraňany)
Proud z Vltavy dále protéká ramenem ve směru proudění Labe. Výmoly u pravého břehu ramene blízko 
výtoku do Labe jsou doplněny lokalitou u pravého břehu u přítoku Černavky.

Staré Labe - Obříství  (OV1) 843,80 843,20 --- --- Q10  (Černavka - ústí)
Krátká přívalová povodeň z Černavky způsobí jen zvýšení hladiny v tůni o max. 50cm; sedimenty v tůni jsou 
sice lokálně uvedeny do vznosu, avšak se jen posunou v rozsahu tůně a nejsou vyneseny do Labe.

Libišská tůň  (LV1-2) 847,30 846,40 1210 196 0,2 6 < Q50  (Kostelec) Koncentrovaný proud z Libišské tůně se dostává do Labe - koncentrace přes 0,1 mg.l-1, které dále stoupají

Libišská strouha (LS) 847,40 843,56 --- --- Q10  (Libišská strouha)
Remobilizace sedimentů ve strouze sice nastane, ale během krátké povodňové vlny se následně usadí v 
inundačním území - nedosáhnou koryta Labe

  Průměrný roční průtok ve stanici   Qa  (m3.s-1)

964,32

Lokalita
ř. km Labe

Průtok při počátku 

151

Lokalita
ř. km Labe

99,4

Průtok při počátku 
pohybu splavenin

9  (Jesenčanský potok - 
ústí)

13,5  (Černavka - ústí)

4,5  (Libišská strouha)

Popis počátku remobilizace sedimentů

  Průměrný roční průtok ve stanici Přelouč   Qa  (m3.s-1) 56,4

koncentrace 
plavenin v 

Labi

koncentrace 
plavenin v 

Labi

stupeň 
nebezpečí 

odnosu 
sedimentu

Popis počátku remobilizace sedimentů

stupeň 
nebezpečí 

odnosu 
sedimentu

cca
N - letost

v referenční stanici

cca
N - letost

ve stanici Přelouč
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IX. Posouzení významnosti rizika lokalit  
 
Pro posouzení významnosti rizika lokalit pro mezinárodní povodí Labe byl zvolen postup, který 
vycházel z metodiky expertů pro management sedimentů Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 
které byly přijaty v rámci Konceptu managementu sedimentů vydaného FGG Elbe. Tento přístup 
zohledňuje trojici hledisek pro jednotlivé lokality:  

• míru kontaminace sedimentů 
• odhad množství sedimentů  
• míra rizika remobilizace uložených sedimentů  

Pro hodnocení míry kontaminace byly naměřené hodnoty pro jednotlivé lokality a ukazatele 
porovnány s prahovými hodnotami klasifikace sedimentů v povodí Labe. Při překročení horní 
prahové hodnoty bylo dále hodnoceno, zda je prahová hodnota překročena, významně překročena 
či extrémně překročena. Ukazatele byly hodnoceny v rámci logických skupin, případně jednotlivě 
podle jejich významnosti.  
Pro hodnocení odhadu množství sedimentů byly pro účely studie zvoleny tři množstevní 
kategorie s hranicemi „malé množství ≤ 10 000 m3“, „střední množství 10 000 - 50 0000 m3“ a 
„velké množství ≥50 000 m3“. 
Pro hodnocení rizika remobilizace byly využity výstupy z matematických modelů, které pro řeku 
Labe popisuje kapitola VIII a jsou uvedeny v tabulce 7.  V rámci tohoto hodnocení bylo 
vytvořeno sedm kategorií podle velikosti průtoku, za kterého se předpokládá počátek uvolňování 
sedimentů.  
Kombinací výše uvedených dílčích hodnocení, byla odhadnuta významnost celkového rizika 
jednotlivých lokalit,  kdy byly zvoleny čtyři kategorie: riziko „nevýznamné“, „malé“, „střední“ a 
„velké“. Výsledky tohoto hodnocení přináší tabulka 8. 
 
Hodnocení významnosti rizika v oblasti Pardubic bylo následující: 
 
• staré labské rameno u Rosic nad Labem 

Subakvatické sedimenty vykazovaly malou až střední míru kontaminace, kdy většina parametrů 
mírně až významně přesahovala horní prahové hodnoty. Významnější přesah byl zjištěn 
v profilech subakvatických sedimentů v případě PAU 5, benzo(a)pyrenu, fluoranthenu, 
tributylcínu a rovněž zde byly zjištěny extrémně vysoké hodnoty C10-C40 hodnocené podle 
českých norem, neboť Koncept managementu sedimentů je nezmiňuje. Distribuce kontaminantů 
vykazovala spíše nepravidelný charakter, a to v ploše i v profilu.  
Objem sedimentů, který by mohl být v tomto starém rameni remobilizován, byl odhadnut na 
37 500 m3 (viz. kapitola VII.c) a toto množství bylo možné považovat za významné. 
Jak prokázaly výsledky modelování, k remobilizaci sedimentů s vyplavením do řeky by zde mělo 
docházet při povodních s průtokem Q50 – Q100 (limnigrafická stanice Přelouč). Ačkoliv nejsou 
tyto vodní stavy příliš četné, dochází za nich již k prudkému nárůstu intenzity rozplavování 
sedimentů.  
Z hlediska hodnocení nivních sedimentů představuje tento materiál vzhledem k nižším obsahům 
kontaminantů, morfologii terénu a zpevnění vegetací, která zabraňuje jejich remobilizaci, spíše 
velmi nízké riziko. 
Na základě výše uvedených faktů představuje tato dílčí lokalita malý stupeň rizika pro 
mezinárodní povodí Labe. 
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• zimní přístav PARAMO - Svítkov 
V subakvatických sedimentech tohoto ramene byly zjištěny velice vysoké koncentrace řady 
kontaminantů. Významné obsahy překračující Hph byly zaznamenány v případě PCB, PAU 5, 
anthracenu a Cd, extrémní pak u DDX, benzo(a)pyrenu, fluoranthenu, tributylcínu a Pb. Extrémní 
hodnoty zde byly zjištěny rovněž v případě C10-C40. Koncentrace stanovovaných látek ve 
směsných povrchových vzorcích (Fáze 1) se příliš nelišily od výsledků analýz subakvatických 
profilů sedimentů (Fáze 2). Kontaminaci sedimentů v této dílčí lokalitě lze tedy souhrnně 
považovat za významnou až extrémní. 
Objem sedimentů, který by zde mohl podléhat remobilizaci během povodní, byl odhadnut na 
13 000m3 (viz kapitola VII..c). Toto množství lze podle stanovených kategorií považovat za 
významné. 
Remobilizace sedimentů v této laguně může být způsobena jednak povodní na Labi, kdy za >Q100 
(limnigrafická stanice Přelouč) dochází k vyplavování sedimentů do řeky ve vyšších 
koncentracích, nebo povodní na Jesenčanském potoce, který disponuje relativně velkým 
povodím. Trvání povodně zde může být řádově delší a k remobilizaci může dojít již za Q10 při 
ústí potoka do zimního přístavu.  
Zvýšené obsahy některých kontaminantů byly zjištěny i v nivních sedimentech, především ve 
svrchních horizontech. Vzhledem k morfologii terénu a porostu je ovšem riziko jejich rozplavení 
minimální. 
Na základě výše uvedeného hodnocení lze tedy tuto dílčí lokalitu ohodnotit stupněm středního 
rizika pro mezinárodní povodí Labe. 
 
Hodnocení významnosti rizika v oblasti Neratovic bylo následující: 
 
• Libišská tůň 

Staré rameno se vyznačovalo poměrně značnou variabilitou distribuce kontaminantů v ploše i 
profilu. Vyšší obsahy několika parametrů byly zjištěny především v severovýchodní části 
ramene, a to jak u směsných vzorků (Fáze 1), tak u profilů subakvatických sedimentů (Fáze 2). 
Míra kontaminace zde byla stanovena středních až velká, pouze v případě DDX, fluorathenu a Cd 
u směsných vzorků jako významná a pouze v případě rtuti jako extrémní. 
Celkový objem sedimentů, které může být v tomto starém rameni remobilizováno, byl odhadnut 
na 76 000 m3 (viz kapitola VII.c). Toto množství lze dle kategorizace považovat za velké. 
Z hlediska povodní dochází k vyplavování sedimentů ze starého ramene do Labe za <Q50  
(limnigrafická stanice Kostelec), kdy koncentrace plavenin dosahují v Labi 0,1 mg.l-1 a dále 
stoupají.  
U nivních sedimentů byly zjištěny významnější koncentrace kontaminantů pouze v případě 
některých parametrů. K jejich remobilizaci může vzhledem k charakteru porostu dojít pouze při 
zcela extrémních povodních, a to jen velmi omezeně. 
Tuto dílčí lokalitu lze na základě uvedených faktů ohodnotit stupněm malého rizika pro 
mezinárodní povodí Labe. 
 
• Libišská strouha 

Koncentrace kontaminantů stanovených v oblasti Libišské strouhy nabývaly významných až 
extrémních hodnot v případě směsných vzorků (Fáze 1) i profilů subakvatických sedimentů (Fáze 
2). Extrémní obsahy byly zaznamenány zejména u DDX, PCB, fluoranthenu a Pb. Významné 
zvýšení hodnot bylo zjištěno i u ostatních organických i anorganických kontaminantů. 
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Odhad sedimentů, kterým disponuje celý systém Libišské strouhy, činil cca 9,5 tis. m3 a 
odpovídal tedy dle klasifikace malému množství. 
Ačkoliv zde dojde k remobilizaci sedimentu za Q10, plaveniny budou usazeny nedaleko 
v inundačním území a nedosáhnou koryta Labe. 
Nivní sedimenty v okolí Libišské strouhy vykazovaly zvýšené obsahy DDX, ale jejich 
remobilizace je opět vzhledem k porostu nevýznamná. 
Systém Libišské strouhy lze i přes značnou kontaminaci vyhodnotit jako dílčí lokalitu 
představující nevýznamné riziko pro mezinárodní povodí Labe. 
 
• Staré Labe u Obříství 

Sedimenty tohoto starého ramene vykazovaly v případě většiny parametrů velké až významné 
(anthracen, tributylcín, Hg) zvýšení koncentrací nad Hph.  
Objem sedimentů, kterým disponuje tato dílčí lokalita, byl odhadnut na 71 000 m3, čímž 
odpovídal podle kategorizace velkému množství remobilizovatelných sedimentů (viz tab. 8). 
Z hlediska možné remobilizace sedimentů zde přichází v úvahu jak povodeň z Labe, Vltavy, tak i 
z přítoku Černavky, ta ovšem nezpůsobí vyplavení sedimentů z jezera až do řeky.  Riziko zde 
představuje povodeň na Labi za >Q100  (limnigrafická stanice Kostelec), kdy dochází 
k mohutnému vyplavování sedimentů ze starého ramene do Labe, a povodeň na Vltavě za <Q5 
(LGS Vraňany), kdy dochází k přelití části proudu z Vltavy do Labe. 
V nivních sedimentech byly zjištěny střední až velké obsahy kontaminantů, které však vzhledem 
k malé možnosti demobilizace představují pouze nevýznamné riziko. 
Celkově je možné vyhodnotit tuto dílčí lokalitu jako oblast malého až středního rizika pro kvalitu 
vody v mezinárodním povodí Labe. 
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Tab. 8: Souhrnná tabulka hodnocení významnosti rizika jednotlivých lokalit pro mezinárodní povodí Labe 
 

Lokality u Pardubic
Název lokality Riziko významnosti Riziko remobilizace Odhad množství Kvalita sedimentů

lokality sedimentů DDX HCB HCH PCB PAU-5 b(a)pyren anthracen fluoranthen tributylcín Hg Cd Pb Cu ostatní kovy NEL, C10-C40

labské rameno Rosice n.L. - Fáze 1 (R 1-3) X X

labské rameno Rosice n.L. - Fáze 2 (RV1-2) X X X X XX

zimní přístav PARAMO - Svítkov - Fáze 1 (B) 7 - Labe XX X X X XX X XX X XX XX

zimní přístav PARAMO - Svítkov - Fáze 2 (PV1) 6 - Jesenčan.p. X X X X X XX XX X XX

Název lokality Riziko významnosti Riziko remobilizace Odhad množství Kvalita sedimentů

lokality sedimentů DDX HCB HCH PCB PAU-5 b(a)pyren anthracen fluoranthen tributylcín Hg Cd Pb Cu ostatní kovy NEL, C10-C40

niva u Velké strouhy (RN2)
niva u Jesenčanského potoka (RN3) X

niva u Rosického ramene (RN4)

Lokality u Neratovic
Název lokality Riziko významnosti Riziko remobilizace Odhad množství Kvalita sedimentů

lokality sedimentů DDX HCB HCH PCB PAU-5 b(a)pyren anthracen fluoranthen tributylcín Hg Cd Pb Cu ostatní kovy

Libišská tůň - Fáze 1 (L 1-3) X X XX X

Libišská tůň - Fáze 2 (LV1-2)
Libišská strouha - Fáze 1 XX X X XX X

Libišská strouha - Fáze 2 (LS) XX XX X X XX XX

Staré Labe u Obříství - Fáze 1 (O1-2) 5 - Vltava X

Staré Labe u Obříství - Fáze 2 (OV1) 7 - Labe X X X

Název lokality Riziko významnosti Riziko remobilizace Odhad množství Kvalita sedimentů

lokality sedimentů DDX HCB HCH PCB PAU-5 b(a)pyren anthracen fluoranthen tributylcín Hg Cd Pb Cu ostatní kovy

niva u Libišské tůně (LN3)
niva u Libišské tůně u Spolany (LN4)
niva u Libišské tůně (LN6) X

niva u Libišské strouhy (LN8) XX

niva u Starého Labe u Obříství (ON1)

> 50 000

7

6

10 000-50 000

10 000-50 000

> 50 000

< 10 000 

Kvalita sedimentů - kontaminace malá střední velká X významná XX extrémní Riziko remobilizace - stupeň   1 2 3 4 5 6 7
Odhad množství (m3) <10 000 malé 10000-50000 střední >50 000 velké Riziko významnosti lokality nevýznamné malé střední X velké



X. Návrhy opatření  
 
Na základě výsledků této studie byla navržena následná opatření, která by měla být 
realizována ke snížení rizika negativních dopadů starých kontaminovaných sedimentů 
uložených v zájmových lokalitách na kvalitu vody a sedimentů v mezinárodním povodí Labe 
níže po toku: 
 

1. Dlouhodobý monitoring by měl pomoci vyhodnotit časový vývoj sedimentů a jejich 
kontaminace. 

 
2. Odběr dalších vzorků především subakvatických sedimentů by měl zpřesnit informace 

o distribuci kontaminantů v ploše starých ramen, nivě i vertikálním profilu. 
 

3. Účelné by bylo provést datování sedimentů, které by mělo poskytnout informace o 
jejich vývoji v čase a možných zdrojích kontaminace. 

 
4. Mechanickými (sondy) a geofyzikálními metodami by bylo vhodné zjistit maximální 

hloubku sedimentů a vytvořit model s výpočtem jejich přesného objemu. 
 

5. Při povodňových stavech by bylo vhodné prověřit, zda odhady remobilizace pomocí 
matematických hydrodynamických modelů odpovídají skutečnému chování 
sedimentů. 

 
6. Nezbytné by jistě bylo zvážit možnosti a účelnost sanací nejvíce kontaminovaných 

sedimentů, tj. lokalit se středním až významným rizikem. 
 

7. Návrh sanací by bylo vhodné zaměřit především na lokalitu Pardubice – zimní přístav 
PARAMO - Svítkov,  kde byl zjištěn poměrně velký objem vysoce kontaminovaných 
sedimentů, které se mohou při vyšších průtocích v Labi uvolňovat do řeky. 

 
8. Účelné by rovněž bylo zvážení sanace prostoru Libišské strouhy, která taktéž 

vykazovala vysokou kontaminaci.  
 

9. Technické parametry sanací a náklady na její realizaci by bylo nezbytné prodiskutovat 
se specializovanými společnostmi.  

 
10. Na základě zpřesněných informací o objemu a rozsahu kontaminovaných sedimentů 

by byly následně aktualizovány náklady na technickou sanaci. 
 

11. Současně by bylo nezbytné zvážit další technická opatření k zamezení postupu 
kontaminovaných sedimentů do řeky při povodňových stavech, např. možnosti a 
účelnost vybudování ochranných valů. 

 
12. Realizace sanace problémových lokalit by měla být podpořena legislativními nástroji a 

možnými synergickými efekty zájmů ochrany mezinárodního povodí Labe, zájmů 
ochrany přírody, protipovodňových opatření atd. 

 
13. Nezbytností jistě je aktivní vyhledávání možných zdrojů financování sanačních 

opatření jak z české strany, tak ze strany německé, mezinárodních organizací a fondů 
EU. 
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14. Vhodné by bylo rovněž využít zkušenosti a metodické přístupy z obdobných studií 

zaměřených na rizikové uložení starých kontaminovaných sedimentů, které mohou mít 
dopad na management sedimentů v mezinárodním povodí Labe. 

 
15. Výstupy zpracovávaného projektu budou prezentovány odborné i laické veřejnosti 

jako modelový příklad využití přístupů managementu sedimentů podle Konceptu 
anagementu sedimentů vydaného FGG Elbe.  
 

Závěrem je jako příklad uvedena kalkulace sanačních opatření kontaminovaných sedimentů 
které by mohlo přibližně odpovídat zimnímu přístavu PARAMO – Svítkov (konzultace firma 
REMOT-MZ, Ing. Rudolf Mlčák, 2014): 
Vlastní těžba pomocí sacího bagru a separace kalů z vodní suspenze:   

1. čištění cca 100 Kč na m2 

2. těžba cca 12 000 tun kalů (1,2 tuny = 1 m3) za cenu 2 200 Kč na 1 tunu (zahrnuje: 
transport zařízení, odběry vzorků, těžbu, odvodnění kalů, přípravu a úklid pracoviště; 
nezahrnuje odvoz dehydrovaných kalů: 12% ceny a přeprava cca 300 km) 
3. dekontaminace 300 Kč na 1 tunu (bez transportu a plateb za deponii) 

Celkově lze tedy uvažovat náklady 2600 Kč na tunu materiálu bez dopravy na skládku a 
skládkování. Při daném objemu by cena této sanace odpovídala 31 200  000 Kč. 
 
Obdobně lze uvažovat podle odhadnutých objemů v zájmových lokalitách následující částky: 
zimní přístav PARAMO  objem: 13 000m3  cena: 40 560 000 Kč 
starého labského Ramene u Rosic objem: 37 000m3 cena: 115 440 000 Kč 
Staré Labe u Obříství objem: 71 000m3 cena: 221 520 000 Kč 
Libišská tůň objem 76 000 m3 cena: 237 120 000 Kč 
komplexní systém Libišské strouhy objem: cca 9 500 m3 cena: 29 600 000 Kč   
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XI. Shrnutí – závěry   
 
V rámci studie byla zpracována rozsáhlá rešerše, která se týkala zájmové oblasti středního 
Polabí od Pardubic po soutok Labe s Vltavou. Na základě této rešerše a na základě informací 
poskytnutých správcem povodí a dalšími subjekty včetně doplnění o podklady získané během 
terénního průzkumu byly vytipovány konkrétní lokality, kde pravděpodobně docházelo k 
ukládání kontaminovaných sedimentů, které by mohly představovat riziko pro management 
sedimentů níže po toku v mezinárodním povodí Labe. Mezi tyto problematické lokality se 
řadí především oblast Pardubicka zatížená chemickým průmyslem podniků Synthesia, a.s., a 
refinerie PARAMO a níže po toku ležící oblast Neratovic s dalším tradičním chemickým 
podnikem Spolana, a.s. nedaleko soutoku Labe s Vltavou.  
V rámci projektu byl navržen vzorkovací plán, který v první fázi obsahoval předběžný 
průzkum vytipovaných lokalit, které byly představovány především starými labskými rameny 
ležícími v blízkosti průmyslových zdrojů znečištění. Směsné vzorky subakvatických 
sedimentů byly v této fázi odebrány ze starého labského ramene u Rosic nad Labem, ze 
zimního přístavu PARAMO-Svítkov a z Jarkovského jezera, které představovalo podle své 
polohy spíše srovnávací lokalitu s nižší kontaminací. V oblasti Neratovic bylo vzorkování 
provedeno v Libišské tůni, Libišské strouze a Starém Labi u Obříství. Výsledky analýz první 
fáze monitoringu potvrdily značné zatížení sedimentů s výjimkou Jarkovského jezera. 
V rámci druhé fáze monitoringu byla pozornost zaměřena na změnu kontaminace vzhledem 
k hloubce sedimentů, proto byly z nejvíce zatížených starých ramen odebrány subakvatické 
profily sedimentů, které byly následně rozděleny do segmentů analyzovaných odděleně. 
Současně byly provedeny i vrty v přilehlé nivě. V oblasti Pardubic tak byly získány 2 
subakvatické profily ze starého labského ramene u Rosic nad Labem, 1 subakvatický profil ze 
zimního přístavu PARAMO-Svítkov, 1 vrt z nivy v blízkosti starého ramene u Rosic, 1 vrt 
nedaleko ústí Velké strouhy vytékající z areálu Synthesia, a.s. a 1 vrt provedený při ústí 
Jesenčanského potoka vytékajícího z areálu PARAMO, a.s. V oblasti Neratovic pak byl 
proveden odběr 2 subakvatických profilů v Libišské tůni, 1 subakvatického profilu v Libišské 
strouze a 1 profilu ve Starém Labi u Obříství. V blízkosti areálu Spolana, a.s. a Libišské tůně 
byly dále získány 3 vrty z nivy, 1 srovnávací vrt v blízkosti Libišské strouhy a 1 vrt byl 
rovněž proveden v nivě nedaleko ústí Starého Labe u Obříství do Labe. Získané vzorky 
sedimentů byly analyzovány v laboratořích Povodí Labe, s.p. Výběr hodnocených látek byl 
proveden na základě doporučení skupiny expertů pro management sedimentů Mezinárodní 
komise pro ochranu Labe, které uvádí Koncept managementu sedimentů vydaný FGG Elbe, a 
doplněn o kontaminanty relevantní pro zpracovávání projektu vyplývající z rešerše. U 
vytipovaných vzorků byly rovněž provedeny zrnitostní analýzy, jejichž výsledky byly využity 
při odhadu rizika remobilizace sedimentů.  
Z hlediska kvality sedimentů byly ve vzorcích odebraných na Pardubicku zjištěny nejvyšší 
průměrné koncentrace Zn, Ni, Cr, z organických látek pak průměrné obsahy vyšších 
kongenerů PCB (118 – 180), hexachlorbenzenu, benzo(a)pyrenu a anthracenu. Kontaminace 
zde pravděpodobně pocházela z chemických podniků Pardubicka – Synthesia, a.s. (dříve 
Explosia, později VCHZ Synthesia - výroba výbušnin, látky pro výrobu výbušnin, pigmenty, 
barviva, AOX) a rafinerie PARAMO, a.s. (mazací oleje, plastická mazadla, asfaltové 
výrobky). Staré ekologické zátěže zde vznikaly především v letech 1956 – 1994 a tvořily je 
především ropné alifatické uhlovodíky, jednoduché aromatické uhlovodíky, chlorované 
aromatické uhlovodíky, NH4+, arsen a další kovy. Z výsledků statistického zpracování 
získaných dat byla prokázána velmi vysoká hodnota korelace mezi kovy a organickými 
látkami naznačující společný původ a blízkost zdroje znečištění.  
Vzhledem k faktu, že obec Libiš ani Obříství nedisponují průmyslovými zdroji znečištění - 
jedinou výjimku tvoří zemědělská výroba v Libiši, kde by případně mohlo dojít ke 



79 

 

kontaminaci hnojivy s vysokými obsahy Cd, Zn a dalších kovů - zásadní zdroj znečištění této 
oblasti představoval především podnik Spolana, a.s. ležící nad oběma zkoumanými starými 
rameny, resp. v bezprostřední blízkosti Libišské tůně. Staré ekologické zátěže Spolany, a.s. 
tvořily především lineární alfa olefíny, Hg z výroby chlóru pomocí zastaralé technologie 
„amalgamové elektrolýzy“, DDT, lindan a dioxiny vznikající při výrobě herbicidů a látek pro 
výrobu Agent Orange. Chlorované pesticidy včetně složky pro Agent Orange se zde začaly 
vyrábět v 60. letech, provozy na výrobu chlóru amalgamovou elektrolýzou a výrobu PVC 
byly vybudovány v letech 1970 – 1976, v roce 1992 byla zahájena výroba lineárních alfa 
olefínů (ukončena 2003). K významnému rozšíření kontaminace došlo mimo jiné za povodní 
v roce 2002, kdy byl téměř celý areál továrny zasažen rozvodněným Labem. Ke 
kontaminacím dochází i v současné době, nicméně jejich rozsah je výrazně nižší, než tomu 
bylo v minulosti – např. v roce 2012 obsahovaly odpadní vody ze Spolany, a.s., 8,9 kg Hg, 
153 kg Cu, 735 kg Zn a 2580 kg AOX. Přestože je tedy tento podnik hlavním zdrojem 
kontaminace na Neratovicku, průměrné obsahy sledovaných látek se u jednotlivých dílčích 
lokalit (Libiš, Obříství) výrazně lišily a lze konstatovat, že se až vzájemně doplňovaly. 
V oblasti Libišské tůně dosahovaly nejvyšších průměrných koncentrací 
hexachlorcyklohexany, pentachlorbenzen a kongenery PCB 153 a 180, zatímco v oblasti 
Starého Labe u Obříství byly maximální hodnoty zjištěny v případě Hg, Cd, Pb, Cu, As a Cr a 
dále v případě kongenerů PCB s vyšším číslem (PCB 28–118).  Vysvětlením by mohlo být 
odlišné ovlivnění dílčích lokalit za povodní. Statistickým vyhodnocením analýz byly mimo 
jiné v dílčí lokalitě Libiše zjištěny vysoké hodnoty korelace mezi Hg, Zn, Cu (méně Pb) na 
jedné straně a α-HCH, DDD, PCB 101, 138-180, benzo(a)pyrenem, anthracenem a 
fluoranthenem na straně druhé. Původ četných vysokých hodnot korelace není zcela jasný, 
nicméně mohl být opět dán společným blízkým zdrojem kontaminace, resp. obdobným 
chováním těchto látek při povodních. V případě lokality Obříství byly vysoké hodnoty 
korelace zjištěny pouze mezi Cd, Cu na jedné straně a kongenery PCB 138-180. Vysokou 
hodnotu korelace vykázovala i Cu s benzo(a)pyrenem a fluoranthenem. Zvláštní bylo zjištění 
vysoké záporné korelace As se všemi organickými látkami vyjma DDT. 
Z hlediska posouzení množství sedimentů byl proveden kvalifikovaný odhad, kdy se 
kombinoval terénní průzkum, mapování lokalit a studium dostupných podkladů. V oblasti 
Pardubic tak bylo množství silně kontaminovaných sedimentů uložených ve starém rameni u 
Rosic a zimním přístavu PARAMO odhadnuto na 50 500 m3. V oblasti Neratovic Libišská 
tůň a Staré Labe u Obříství představovaly 147 000 m3 kontaminovaného materiálu a množství 
znečištěných sedimentů v celém systému Libišské strouhy činilo 9 548 m3.  
Při odhadu míry rizika remobilizace byly využity postupy matematického modelování s 
využitím znalosti zrnitostních dat. Pro simulaci povodňové vlny byl použit 2D 
hydrodynamický model Labe. Výstupem byl odhad počátku pohybu sedimentů ve 
zkoumaných starých ramenech ve vazbě na hodnotu průtoku, který byl v oblasti Pardubic 
vztažen na limnigrafickou stanici v Přelouči, v oblasti Neratovic a Obříství na stanici 
v Kostelci nad Labem a vzhledem k tomu, že Staré Labe u Obříství může být protékáno i za 
povodně na Vltavě, výsledky byly vztaženy rovněž na hodnoty průtoků ve stanici Vraňany. 
V dílčí lokalitě zimního přístavu PARAMO byla uvažována rovněž povodeň na 
Jesenčanském potoce, podobně i ve Starém Labi u Obříství povodeň na Černavce, která ústí 
do starého ramene, a v oblasti Liše i Libišská strouha. Jednotlivé lokality byly zařazeny do 
sedmibodové stupnice, která vyjadřuje stupeň nebezpečí odnosu sedimentu ve vazbě na 
průtok, resp. M-dennost či N-letost průtoku. Nejvyšší riziko remobilizace sedimentů bylo 
zjištěno ve Starém Labi u Obříství za povodně na Vltavě (<Q5 v limnigrafické stanici ve 
Vraňanech), v zimním přístavu PARAMO za Q10 na Jesenčanském potoce a v Libišské tůni 
za povodně na Labi s průtoky <Q50 v Kostelci. 
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Pro posouzení významnosti rizika lokalit pro mezinárodní povodí Labe byl zvolen postup, 
který vycházel z metodiky expertů pro management sedimentů Mezinárodní komise pro 
ochranu Labe, které byly přijaty v rámci Konceptu managementu sedimentů vydaného FGG 
Elbe. Tento přístup zohlednil míru kontaminace sedimentů, jejich množství a míru rizika 
jejich remobilizace při povodňových událostech. S použitím těchto kritérií byly hodnoceny 
všechny zkoumané lokality v oblasti Pardubic i Neratovic, a to jak subakvatické sedimenty 
získané během 1. fáze monitoringu (průzkumný monitoring – směsné vzorky), 2. fáze 
monitoringu (subakvatické profily sedimentů odebrané k posouzení změny koncentrace 
sledovaných látek s hloubkou), tak i sedimenty odebrané v nivě v blízkosti zkoumaných 
starých ramen, případně vytipovaných vodotečí (Velká strouha, Libišská strouha). 
Při zohlednění všech tří kritérií byl jako nejrizikovější vyhodnocen zimní přístav PARAMO – 
Svítkov. Toto staré rameno bylo ohodnoceno stupněm středního rizika. Sedimenty zde 
disponovaly extrémní kontaminací a lokalita byla rovněž ohodnocena vyšším stupněm rizika 
remobilizace sedimentů. Ve srovnání s dalšími zkoumanými lokalitami vykazovala tato 
laguna střední množství kontaminovaného materiálu (10 000 m3 až 50 000 m3). Podle 
expertních odhadů by zde sanace odtěžením kontaminovaných sedimentů dosahovala 
přibližně 40 000 000 Kč. 
Malé až střední riziko významnosti lokality bylo dále vyhodnoceno v případě Starého Labe u 
Obříství. Sedimenty jezera byly rovněž poměrně značně kontaminovány a značné riziko 
remobilizace sedimentů zde představovala povodeň na Vltavě i na Labi. Vzhledem ke své 
rozloze obsahovalo toto staré rameno mnohonásobně větší množství kontaminovaných 
sedimentů, než tomu bylo v případě zimního přístavu PARAMO. Případná sanace odtěžením 
znečištěného materiálu by zde vzhledem k velikosti jezera pravděpodobně přesáhla 
200 000 000 Kč. 
Malá rizikovost lokality pro kvalitu vody a sedimentů v mezinárodním povodí Labe byla dále 
stanovena v přpadě starého labského ramene u Rosic n.L. a pro Libišskou tůň. Ačkoliv byla 
v sedimentech labského ramene u Rosic zaznamenána značná kontaminace, množství 
znečištěných sedimentů zde dosahovalo středních hodnot a riziko remobilizace zde bylo 
poměrně nízké. Naopak Libišská tůň disponovala vůbec nejvyšším množstvím 
kontaminovaného materiálu odhadnutého v rámci všech zkoumaných jezer, riziko 
remobilizace sedimentů zde bylo vyšší, ale znečištění nižší. 
Ačkoliv sedimenty Libišské strouhy vykazovaly extrémní kontaminaci, jejich objem byl 
vyhodnocen jako malý. Na základě výsledů matematického modelu by zde k remobilizaci 
kontaminovaného sedimentu docházelo za Q10, nicméně rozplavený materiál by sedimentoval 
v okolním inundačním území a Labe by nedosáhl. 
Nivní sedimenty odebrané v blízkosti zkoumaných starých ramen vykazovaly většinou nižší 
kontaminaci. Vzhledem k morfologii terénu a porostu nivy by zde k remobilizaci materiálu 
docházelo pouze výjimečně během extrémních povodní, proto jejich význam pro kvalitu vody 
a sedimentů v mezinárodním povodí Labe nebyl uvažován. 
Vzhledem k významu této studie byly navrženy další kroky vedoucí ke zvýšení 
informovanosti v oblasti této problematiky, které by byly následně využity při provádění 
opatření vedoucích k nápravě a ozdravění nivního ekosystému. Vzhledem k významu starých 
zátěží v povodí Labe by bylo vhodné rizikové lokality dále monitorovat, a to jak z hlediska 
množství, tak jakosti sedimentu. Nezanedbatelný význam by měla detailní analýza výskytu 
forem znečišťujících látek a studium jejich uložení. Výzkumy by tak bylo vhodné doplnit o 
dataci subakvatických i nivních sedimentů a geofyzikální průzkum lokalit analyzující kvalitu 
a kvantitu sedimentů. Výsledky modelování remobilizace uloženého materiálu by bylo 
vhodné dále ověřit. Pro nejrizikovější oblasti by měly být zahájeny diskuze k sanačním 
pracím se specializovanými společnostmi, správcem povodí a dalšími dotčenými orgány a 
institucemi, bez jejichž vstřícného přístupu by nebylo možné žádná opatření z důvodů 
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technické a finanční náročnosti provést. V rámci těchto diskuzí by bylo vhodné zaměřit se 
rovněž na opatření eliminující vstup kontaminantů do řeky za povodňových stavů.  
Podstatným aspektem by rovněž bylo využití legislativních nástrojů s možnými synergickými 
efekty zájmů ochrany mezinárodního povodí Labe, protipovodňových opatření a ochrany 
přírody, jejíž uplatňování by ovšem mohlo situaci do jisté míry značně komplikovat. Jezera a 
údolní nivy jsou podle české legislativy tzv. významnými krajinnými prvky (Zákon o ochraně 
přírody a krajiny 114/92 Sb.); v řadě z nich se vyskytují mnohé chráněné druhy, nebo 
nabývají statut maloplošných chráněných území – v případě této studie je tímto příkladem 
Libišská tůň, která je součástí přírodní rezervace Černínovsko, která byla vyhlášena již roku 
1950. 
Studie Význam starých sedimentů v Labi a jeho postranních strukturách v úseku od Pardubic 
po soutok s Vltavou může být dále využita jako metodický podklad pro jiné části 
mezinárodního povodí Labe vzhledem k obecné aplikovatelnosti nabytých zkušeností a 
přístupů. Data získaná v rámci této studie mohou představovat základní podklady pro další 
postupy a opatření. 
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