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Abstract

As persistent organic pollutants polychlorinated biphenyls (PCBs) are known to belong to the so-called „dirty dozen“. They 
have been detected for almost four decades in the river Elbe, to some extent in significant contents (Schwartz et al. 2015). 
First analyses go back to the work of the ARGE ELBE were initial samples were retrieved from a profile at the former West-/
East-German border in Schnackenburg (German-Elbe-km 474.5). While during the early 1980s the detection of PCBs’ pro-
duction residues was focused on (e.g. clophenes A60), beginning with the 1990s characteristic PCB-congeners (so-called 
Ballschmiter PCB) have been recorded and evaluated along the main stream of German and Czech Elbe as well as in the 
relevant tributaries.

Both, then and now, the largest contribution of high chlorinated PCBs in the Elbe catchment area originates from the Czech 
Republic. In this context, historic PCB point sources such as the Skoda plant in Mlada Boleslav (on the Jizera, dexter 
tributary of the Elbe) and the SPOLCHEMIE in Ústí nad Labem have been identified as particularly relevant (Heinisch et 
al. 2006, 2007). In contrast to the high chlorinated PCBs, most of the low chlorinated PCBs result from stoping regions, 
where PCBs have been used in hydraulic oils for the underground extraction of ore, and are - via remaining drainage gal-
leries - still emitting into the rivers Mulde and Saale and subsequently into the Elbe. The Middle Elbe itself is now regarded 
to as a relevant buffer and secondary source for persistent contaminants such as PCBs. Here, temporary or permanently 
connected still water areas (e.g. oxbow, lakes, backwaters, groin fields) change their predominant function from acting as 
a sink at low to medium headwater discharge to presenting a source in the event of a flood (IKSE 2014a).

Since spring of 2015 historically high PCB contents (up to 6.000 µg/kg sum 6 PCB-congeners) have been detected in the 
Elbe. In large areas (hundreds kilometres of river) and over long periods of time (nearly one year) critical exceedance of 
PCB – environmental quality standard of 120 µg/kg for sum 6 PCB-congeners occur relevant. By now, significantly ele-
vated PCB levels are detected up to the area of the lower Middle Elbe at Schnackenburg. The International Commission 
for the Protection of the Elbe River (ICPER) confirmed that the source of contamination can be traced back to the Czech 
Republic metropolitan area of Ústí nad Labem (Czech-Labe-km 39.0). According to the Czech Environmental Inspectorate, 
PCB release was largely caused by maintenance dredging works in the waterway. In contrast, the state water management 
of the Elbe (Povodí Labe), attributes the cause of the extremely elevated concentrations to a construction site, where the 
removal of PCB-containing paint of a railway bridge crossing the Elbe in the city of Ústí nad Labem has been conducted 
improperly.

Due to the distinct low water levels in the middle and upper Elbe in 2015, PCB-loaded suspended solids have deposited 
preferentially in the adjacent still water areas. With an increased headwater discharge of about 700 m³/s in December 
2015 (reference gauge: Neu Darchau, German-Elbe-km 536.4 km) increased levels of PCB have entered the Elbe estuary 
for the first time. This is documented by results of the Hamburg monitoring station Bunthaus (German-Elbe-km 609.2). 
Particularly striking here is the disproportionate increase of PCB congeners 180, 153 and 138. It can fairly be assumed 
that upcoming floods will elevate PCB levels in Bunthaus again. To date, the environmental quality standard of 20 μg/kg 
for single PCB-congeners has not been exceeded in Hamburg. It turns out that due to increased mixing with unloaded 
marine/estuarine suspended particles/sediments in Seemannshöft (German-Elbe-km 628.9) no PCB increase has been 
observed yet. It is currently still unclear how the PCB event will effect the sediment quality in the Port of Hamburg in mid 
to long-term. Here, every year millions of cubic meters of sediments have to be dredged and subsequently disposed of on 
land or have to be relocated in the river system to secure shipping and navigation. In a worst-case-scenario the quality of 
sediments would deteriorate in a way that parts of the fine sediments will no longer be able to be relocated within the river 
due to environmental constraints. A complete removal, treatment and disposal of these sediments on land is technically 
and logistically impossible. As a result, the access to the Port of Hamburg for seagoing vessels would be jeopardized.

To develop a valuable lesson from this incident will require implementation of recommendations as stated in the sediment 
management concepts of the German River Basin Commission Elbe (RBC Elbe) and ICPER. This particularly has to 
include measures to sustainably reduce contaminants in the upstream area and will serve the fulfilment of legal environ-
mental requirements such as the EU Water Framework Directive (WFD) and the EU Marine Strategy Framework Directive 
(MSFD). Permanently securing a good quality of suspended solids and sediments can only be achieved on the basis of 
solidarity within the RBC Elbe and ICPER via management plans and the WFD program of measures. The integrated 
sediment management approach is scientifically sound. It is based on a comprehensive understanding of processes and 
systems. Therefore, relevant prerequisites are deep knowledge of morphodynamics and river bed dynamics of waters in 
the observed catchment area. Decisive parameters are recipient conditions, substrate distribution in the longitudinal and 
transverse profile as well as sediment transport and sediment balance. 
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1 Úvod

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou jedovaté, karcinogenní 
organické sloučeniny chlóru, které byly používány až do 
80. let minulého století především v transformátorech, hy-
draulických zařízeních a jako změkčovače – od roku 2001 
je jejich výroba a používání na celém světě zakázána. Akut-
ní toxicita PCB je zanedbatelná, ale chronickou toxicitu lze 
zjistit už při nízkých obsazích/koncentracích. PCB jsou 
bioakumulovatelné, adsorpční a perzistentní organické 
sloučeniny chlóru. Ačkoli je lze prokázat i ve vodné fázi, 
vyskytují se především v tukových tkáních a plaveninách.

Výskyt PCB lze doložit již po několik desetiletí v toku Labe. 
První průzkumy provedlo německá Pracovní společenství 
pro zachování čistoty Labe (ARGE ELBE) v tehdejším 
vnitroněmeckém hraničním profilu ve Schnackenbur-
gu. Zatímco začátkem 80. let byly v životním prostředí 
zjišťovány především vnosy zbytkového znečištění z výro-
by (např. Clophen A60), jsou od 90. let minulého století jak 
podél hlavního toku Labe na české i německé straně, tak 
i na jeho přítocích s relevantním znečištěním sledovány a 
vyhodnocovány charakteristické kongenery PCB. Složení 
vzorků sedimentů PCB z odběrů na vnitroněmecké hranici 
začátkem 80. let odkazovalo ve většině případů na produkt 
Clophen A60, který se často používal ve Spolkové republi-
ce Německo, a nepřímo také na produkt z tehdejší ČSSR 
Delor 106 nebo produkt Aroclor 1260 původem z USA. Na 
základě odůvodněného předpokladu, že kontaminaci Labe 
na tomto místě nemohl způsobit výlučně produkt Clophen 
A60, byla provedena v r. 1985 změna analytické metodi-
ky pro jednotlivé kongenery PCB (hlavní kongenery podle 
Ballschmitera a Zella (1980)). Poté bylo možné provádět 
zmapování a vyhodnocení zátěže životního prostředí PCB 
nezávisle na produktech. 

Na jaře r. 2015 byly v Labi opět zjištěny silně zvýšené ob-
sahy PCB. Zemský úřad životního prostředí, zemědělství a 
geologie (Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie – LfULG) v Sasku prokázal ve směsném vzorku pla-
venin v měsíci květnu historicky vysoké obsahy PCB v toku 
Labe blízko obce Schmilka (LfULG 2015a), kde byl naměřen 
nárůst o více než 7násobek oproti dosud změřeným ma-
ximálním hodnotám a zároveň 40násobek oproti průměrným 
hodnotám typickým pro hraniční profil Schmilka/Hřensko. 
Vyhodnocení stávajících analytických dat z roku 2015 pos-
kytuje informaci o tom, že příčinou zvýšení obsahů PCB v 
německé části povodí Labe byla škodní událost v České 
republice. Hodnoty naměřené na české straně potvrdily 
nálezy provedené na německé straně na hraničním pro-
filu Schmilka/Hřensko. Mezinárodní komise pro ochranu 
Labe (MKOL) poukázala na to, že zdroj kontaminace se 
nachází v aglomeraci Ústí nad Labem. Pod le dosavadních 
údajů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) došlo k 
uvolnění PCB především v důsledku údržbových prací 
v plavební dráze (prohrábky). Státní podnik Povodí Labe 

udává však jako příčinu extrémně vysokých hodnot neod-
borné odstraňování laků obsahujících PCB z železničního 
mostu přes Labe na území města Ústí nad Labem.

Dlouhotrvající situace nízké hladiny vody v oblasti středního 
a horního toku Labe v roce 2015 měla za následek, že se 
plaveniny zatížené PCB začaly usazovat především v ob-
lastech stojatých vod provázejících hlavní tok (např. oblasti 
výhonů, odstavená ramena, přístavy). V povodňových si-
tuacích se tyto sedimenty částečně remobilizují a odnosy 
putují dále po proudu. Jak daleko jsou látky odneseny, zá-
visí na povodňové situaci. Je-li povodeň rozsáhlá, takže 
jsou zaplaveny i přilehlé údolní nivy, usazuje se tam velká 
část kontaminovaných plavenin natrvalo. Část odnosu PCB 
se nevyhnutelně dostane až do ekosystému přímořských 
mělčin (wattů), které jsou na seznamu UNESCO jako 
světové přírodní dědictví.

Lze předpokládat, že tato kontaminace bude mít závažné 
ekologické následky pro celý průběh toku, které mohou 
přetrvat celé roky. Kromě ekologických škod se musí počítat 
i s ekonomickými dopady v souvislosti s manipulací s vy-
bagrovaným materiálem. Spolková Správa vodních toků 
a říční dopravy a firma hamburského přístavu Hamburg 
Port Authority musejí vybagrovávat na vnitrozemském a na 
slapovém úseku Labe každoročně několik milionů krychlo-
vých metrů sedimentů a pak je rozvážet na jiná místa řeky 
nebo na pevninu. Podle momentální situace nelze dokon-
ce jako nejhorší scénář vyloučit, že se kvalita sedimentů 
ve slapovém úseku Labe uvolňováním PCB a jejich odno-
sem po proudu řeky v takové míře zhorší, že část jemných 
sedimentů z ekologických důvodů už nebude možné jako 
dosud vybírat bagrováním a převážet je do estuáru Labe. 
Kompletní odstranění, zpracování a uložení sedimentů 
kontaminovaných PCB na pevnině je technicky vyloučeno.

Předkládaná zpráva „PCB v Labi – vlastnosti, výskyt a tren-
dy, včetně příčin a následků jejich zvýšeného uvolnění v 
roce 2015“ se v úvodu zabývá látkovými vlastnostmi PCB, 
jejich výrobou a použitím, jakož i právní úpravou (viz kap. 
2). V kapitole č. 3 se autoři zabývají jejich prostorovým 
rozložením a časovým vývojem v povodí Labe. Zároveň 
uvádějí nejdůležitější regiony produkující kontaminaci a 
také jejich typologii. Přitom rozlišují mezi obsahy PCB v 
plaveninách, jimiž se zobrazuje aktuální stav kontaminace, 
a sedimenty, které charakterizují vývoj kontaminace přes 
delší časový úsek. Kapitola č. 4 popisuje příčiny a následky 
extrémně zvýšených obsahů PCB v roce 2015. Zde dělají 
autoři také rozdíl mezi kontaminací plavenin a sedimentů. 
Kromě toho odkazují na biomagnifikaci na základě vy-
braných příkladů. Možné následky uvolňování PCB pro 
kvalitu plavenin a sedimentů ve slapovém úseku Labe (a 
speciálně pro vybagrovaný materiál) popisuje kapitola č. 5. 
Následuje pak závěr z pohledu preventivně pojatého ma-
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nagementu znečišťujících látek a sedimentů (viz kap. 6).
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2 Polychlorované bifenyly

Polychlorované bifenyly (PCB) sestávají ze dvou benze-
nových kruhů, které jsou vzájemně propojeny uhlíkovými 
můstky. Deset atomů vodíku je nahrazeno jedním až deseti 
atomy chloru. V závislosti na poloze umístění atomů chloru 
se jedná o ortho, meta nebo para substituci. Celkem se na 
základě rozdílného počtu a umístění atomů chloru na bife-
nylu rozlišuje 209 různých sloučenin PCB (viz příloha 1). 
PCB jsou toxické, karcinogenní chemické sloučeniny chlo-
ru. Patří ke dvanácti obzvlášť nebezpečným znečišťujícím 
látkám resp. třídám škodlivin (POPs = Persistent Orga-
nic Pollutants), známým jako „špinavý tucet“, které byly 
celosvětově zakázány Stockholmskou úmluvou z května 
2001 (United Nations 2001, HfLU o. J.).

2.1 Toxicita a dopady na životní prostředí  

Akutní toxicita PCB jeminimální, zatímco chronická toxicita 
se dá zjistit již při nízkých dávkách/koncentracích (HfLU o. 
J.). PCB jsou bioakumulativní, adsorpční a perzistentní or-
ganické sloučeniny chloru. Ačkoliv je lze prokázat i ve vod-
né fázi (nízká rozpustnost ve vodě: 0,0013 až 6 000 μg/l 
(UBA1999)), ukládají se přednostně v tukových tkáních a 
plaveninách (BLfU 2008). Odbouratelnost PCB se snižuje 
s postupující mírou substituce chloru na bifenylu (Fiedler 
et al. 1995). Níže chlorované PCB se dají relativně leh-
ce oxidativně zničit, zatímco výše chlorované kongenery 
příslušné směsi jsou při oxidativním odbourávání podstatně 
stabilnější (UBA 2015). Biologické odbourávání závisí v 
zásadě na druhu mikroorganismů přítomných v příslušném 
médiu životního prostředí (vzduch, voda, půda atd.) a na 
jiných abiotických a biotických faktorech (např. vlhkost, te-
plota, složení půdy, vegetace), stejně jako na lokální nebo 
regionální historii ekologického znečištění.

PCB se sice dostávaly do životního prostředí v relativně 

nízkém množství (po zprvu neomezeném používání v 
otevřených systémech, např. ve formulacích přípravků na 
ochranu rostlin), ale během desetiletí jejich používání se 
vzhledem ke své perzistenci v životním prostředí všude 
rozšířily. Tuto skupinu látek lze proto nalézt ve všech 
složkách životního prostředí – ve vodě, půdě, vzduchu, 
stejně jako v biotě (UBA 1999). Ohledně míry degradace a 
poločasů rozpadu zjistil Spolkový úřad životního prostředí 
(UBA 2015), že se odhady poločasů rozpadu PCB a jin-
ých POPs odlišují v sedimentech a půdách o několik let 
až desetiletí a i více v závislosti na příslušné charakteristi-
ce lokality (Nauman a Schaum 1987, Mackay et al. 1985, 
Brown a Wagner 1990, Lake et al. 1992, Beurskens et al. 
1995, Rappe et al. 1999). Přitom hraje roli jak aerobní a 
anaerobní biologické odbourávání, tak i stupeň chlorizace. 
Toto dlouhodobé setrvávání PCB v životním prostředí zna-
mená, že znečištění způsobené PCB se v dalších deseti-
letích jejich odbouráváním výrazně nesníží. Snížení jejich 
ekologické relevance se musí proto dosáhnout vhodným 
nakládáním se sedimenty (např. odstraňováním, zakaps-
lováním).

Pro kompletní zjištění znečištění PCB se musí určit koncen-
trace/obsahy veškerých kongenerů a jejich součet. Běžně 
je však zkoumáno pouze šest hlavních kongenerů dle 
Ballschmitera a Zella (1980), k nimž patří PCB kongenery 
28, 52, 101, 138, 153, 180 (viz obr. 1). Podle Spolkového 
nařízení o ochraně půdy a starých zátěžích (BBodSchV) 
z 12. července 1999 se sumární hodnota šesti kongenerů 
vynásobí pozorovanou (empirickou) hodnotou pět, aby se z 
ní odvodil celkový obsah PCB. U příkladů na obr. 2 se podíl 
Ballschmiterových kongenerů na celkovém obsahu PCB v 
uvedených obchodovatelných produktech pohybuje mezi 
11 – 31 %. Analýza PCB se provádí podle normovaného 
postupu plynovými chromatografy a detektorem elektrono-
vého záchytu (ECD).

Obr. 1  Strukturní vzorec šesti hlavních kongenerů podle Ballschmitera a Zella (1980),  
 pozměněno
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2.2 Výroba a použití

PCB se začaly poprvé syntetizovat v roce 1881. Technická 
výroba PCB probíhá chlorováním bifenylů. Se zvyšujícím 
se obsahem chloru přitom vznikají vodově průzračné kapa-
liny s řídkou až viskózní nebo zcela pryskyřicovitou konzis-
tencí, které jsou složeny ze směsi různých kongenerů PCB. 
U těchto syntéz vzniká zpravidla 130 až 140 z teoreticky 
možných 209 kongenerů (UBA 1999). PCB jsou chemicky 
stabilní a tepelně velmi odolné. Technicky se syntetizovaly 
a používaly od roku 1929, hlavně pak od 50. do 80. let mi-
nulého století (UBA 1999, 2015, BLfU 2008):

Použití v uzavřených systémech, např. jako

• Dielektrikum, izolační a chladicí kapaliny v konstrukčních 
elektrodílech (použití mj. pro transformátory, konden-
zátory)

• Hydraulický olej (použití především v hornictví, mj. také 
pro užitková vozidla, vojenské přístroje)

v otevřených systémech, např. jako

• Změkčovadla ve tmelicích, stěrkových, těsnicích a 
zalévacích hmotách (použití: trvale elastické těsnicí 
hmoty ve spárách mezi stavebními díly u konstrukce z 
prefabrikátů, také v pružných, přípojných, stěnových, 
stropních a okenních spárách)

• Změkčovadla a ohnivzdorné přípravky pro laky, bar-
vy a pryskyřice (použití: olejové, emulzní, ohnivzdor-
né nátěry, např. chlorkaučukové nátěry. Barvy jako 
tiskařské, disperzní, textilní barvy; vinylchloridové, ni-
trocelulózové, epoxidovo-pryskyřicové, polyuretanové, 
polyvinylacetátové barvy. Další oblasti použití: politury, 
nátěry na silikonově pryskyřičné povrchy, inkousty, laky 
na nehty, povrchová úprava podlah, betonu/mazaniny 
nebo dřeva)

• Změkčovadla do umělých hmot (použití: opláštění 
kabelů z PVC, PVC krytiny)

• Odbedňovací olej (použití: separační prostředek na 
bednicí desky u betonových konstrukcí)

• Řezný oleje (použití: vrtací oleje)
• Maziva (použití: převodovkové oleje, oleje do vysokot-

lakých čerpadel, maziva na šrouby, imerzní oleje)
• Lepidla (použití: lepidla na parkety, lepidla pod 

umělohmotnou podlahovou krytinu, lepidla z etylcelu-
lózy a polyvinylacetátu)

• Povrchová úprava textilií (použití: zatemňovací rolety)
• Prostředky na potahování papíru (použití: bezuhlíkový 

propisovací papír, termopapír, papír do skleněného filt-
ru)

• Insekticidy, přípravky na ochranu rostlin (použití: 
formulační pomocná látka (použití např. ve vinohrad-
nictví))

• Imerzní oleje (použití v mikroskopech)

Průmyslově vyráběné celkové množství PCB se celosvětově 

odhaduje na zhruba 1,3 milionů tun. V Německu se použilo 
cca 85 000 t PCB (v západním Německu zhruba 72 500 t 
PCB, ve východním Německu zhruba 12 330 t PCB) jak ve 
formě čistých produktů, tak také ve směsích s jinými látka-
mi v otevřených a uzavřených systémech; 30 – 50 % PCB 
v uzavřených systémech nebylo v minulosti řádně zlikvido-
váno (UBA 2015).

Obchodní názvy

Složení směsí PCB v komerčních výrobcích se liší 
stupněm chlorizace; ten se většinou udává prostřednictvím 
číselného kódu v obchodním názvu výrobku (UBA 1999). 
Známé obchodní názvy PCB směsí, které se také částečně 
vyráběly a/nebo používaly v oblasti povodí Labe, jsou:

Aroclor (např. Aroclor 1016, 1221, 1232, 1242, 1248, 1254, 
1260, 1268; fa MONSANTO, USA), Clophen (např. Clo-
phen A30, 40, 50, 60; fa BAYER, SRN), Orophen (SOL-
VAY, NDR), Delor (např. Delor 103, 105, 106; fa CHEMKO, 
ČSSR).

Výskyt produktů Aroclor a Clophen v životním prostředí je 
relativně dobře zdokumentován. Jako u všech komerčních 
produktů PCB se jedná o analyticky těžko oddělitelné směsi 
různých chlorovaných bifenylů. Z kódu v názvu se dají od-
vodit informace o chemickém složení. U Arocloru označují 
první dvě čísla skelet bifenylu a následující dvě čísla obsah 
chloru v procentech. Aroclor 1260 sestává podle tohoto 
údaje z 12 atomů uhlíku a obsahuje 60 % vázaného chloru. 
Diagram č. 2 zobrazuje exemplárně složení kongenerátů 
Arocloru 1016, 1242 (Aroclor 1242 byl později nahrazen 
Aroclorem 1016, směsí s méně tetra a pentachlorbife-
nyly), 1248a a 1260. U Clophenu udává předposlední číslo 
prostřední počet atomů chloru na molekulu, tzn. Clophen 
A30 obsahuje tři atomy chloru na molekulu, což odpoví-
dá 41,3 % vázaného chloru. Clophen A60 odpovídá svým 
složením, stejně jako svými vlastnostmi přibližně Arocloru 
1260 (Fiedler 1995).

Diagram 3 zobrazuje sumární křivku relativních hmotnost-
ních podílů jednotlivých PCB kongenerů ve směsích Aro-
cloru 1016, 1242, 1248a a 1260 v procentech. Mimo to je 
zobrazen podíl příslušných atomů chloru, které jsou v mo-
lekule substituovány (1 – 10 = mono – deka). Je zjevné, že 
Aroclor 1260 sestává z 90% z hexa- až dekachlorovaných 
kongenerů. Oproti tomu jsou kongenery Arocloru 1016, 
1242 a 1248a z 80 % mono- až tetrachlorovány.

Existují sice výzkumy, ve kterých byla zjištěna shoda mezi 
obsahy PCB ve vzorku životního prostředí a použitou 
průmyslovou směsí, ale kongenery PCB podléhají v 
životním prostředí transformaci v důsledku abiotického a 
biotického odbourávání, akumulace, rozkládání, fotolýzy 
atd., takže se vzorec PCB ve vzorku životního prostředí 
může zcela lišit od původně použitého průmyslového pro-
duktu (Fiedler et al. 1995). Se zřetelem na tyto rozklad-
né procesy a procesy transformace je třeba počítat s tím, 
že může dojít k relativnímu hromadění výše chlorovaných 
PCB kongenerů (za aerobních podmínek) v sedimentech 
(BfG 2005).
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Aroclor 1242
Summe PCB 28, 52, 101, 138, 153 = 11,3 %
Anzahl der Kongenere: 75
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Aroclor 1248a
Summe PCB 28, 52, 101, 138, 153 = 13,3 %
Anzahl der Kongenere: 79
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Aroclor 1260
Summe PCB 52, 101, 138, 153, 180 = 30,7 %
Anzahl der Kongenere: 58
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Obr. 2  Spektrum kongenerů PCB v produktech Aroclor 1016, 1242, 1248a, 1260, barevné  
 značení: Ballschmiterovy kongenery PCB dle EPA (2012), pozměněno
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Obr. 3  Sumární křivky relativních hmotnostních podílů kongenerů PCB v produktech Arocloru podle EPA (2012)

Výroba v oblasti povodí Labe

Česká republika

V Československu (ČSSR do r. 1993) byly od roku 1959 do 
roku 1984 vyráběny směsi PCB pod obchodním názvem 
Delor ve velkém množství na export, ale i pro domácí trh. 
Technická směs Delor 103 byla používána např. jako di-
elektrická kapalina v kondenzátorech. Produkty Delor 103, 
105, 106 jsou ohledně svého složení a možností použití 
srovnatelné s Aroclorem 1016/1242, 1254, 1260 (Grabic et 
al. 2006, Pekárek et al. 2008, Hnatuková et al. 2010).

Východní Německo

V NDR byl československý produkt Delor 106 používán 
pod označením laková PC barva RDV 100 resp. laková 
PC barva AC II jako ochranný prostředek proti korozi na 
ocelových montážních dílech. Do konce 70. let bylo v NDR 
zpracováno zhruba 600 t (Diekmann et al. 2010).

V období od r. 1955 do r. 1964 vyrobily závody SOLVAY ve 
Westeregelnu (okres Staßfurt, Sasko-Anhaltsko) cca 1 000 
t PCB (Heinisch et al. 2006). V roce 1961 došlo v těchto 
závodech k havárii, při které shořelo mj. 500 t naftalínu a 
již neidentifikovatelné množství produktu Orophen s obsa-
hem PCB (Berliner Zeitung 1994). Důsledkem je ještě dnes 
měřitelé extrémní překračování norem environmentální 
kvality (NEK) pro PCB v řece Ehle (LHW ST, Gewässer-

kundlicher Landesdienst, 2013). Řeka Ehle protéká neda-
leko bývalého areálu závodů SOLVAY a vlévá se jako pra-
vostranný přítok do řeky Bode. 

Západní Německo

V SRN se často používaly směsi Clophenu A30, A40, A50 
a A60, znečištěné dioxiny a furany (PCDD/F). V 70. letech 
minulého století byly na základě přibývajících výsledků 
výzkumů o nebezpečí při manipulaci s PCB poprvé sta-
noveny limity pro výrobu produktů obsahujících PCB. V 
roce 1978 následoval zákaz používání PCB v otevřených 
systémech (Bonk et al. 2011). V roce 1983 byla zastave-
na výroba PCB v SRN (UBA 1999). V roce 1989 vstoupi-
lo v Německu v platnost nařízení zakazující PCB, které 
zásadně reguluje používání produktů s obsahem PCB a je-
jich uvádění do oběhu. UBA (2015) poukazuje na to, že cel-
ková západoněmecká výroba činila zhruba 159 000 t PCB.

Historické znečištění

Znečištění toku Labe PCB na vnitroněmecké hranici bylo 
zjištěno začátkem 80. let 20. století tehdejším střediskem 
pro sledování jakosti vody v Labi (Wassergütestelle Elbe)  
nejprve na základě sumární hodnoty Clophenu A60 (viz obr. 
4). Složení PCB ve vzorcích sedimentů poukazovalo na 
Aroclor 1260, který byl v té době v SRN hojně používaným 
produktem, a nepřímo na československý produkt Delor 
106 nebo Aroclor 1260 z USA. Vzhledem k odůvodněnému 

1 Středisko pro sledování jakosti vody v Labi (Wassergütestelle Elbe) pracovního společenství pro zachování čistoty Labe spolkových  
 zemí Hamburku, Dolního Saska a Šlesvicka-Holštýnska (ARGE ELBE).
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Obr. 4  Podélné profily (sedimenty) Clophenu A60 od Schnackenburgu až k ústí Labe do Severního moře v roce 1981 a 1983  
 (data: ARGE ELBE 1983)

předpokladu, že znečištění Labe v tomto místě toku nemohl 
způsobit výhradně Clophen A60, byla v roce 1985 změněna 
analytická metodika pro zjišťování jednotlivých kongenerů 
PCB (hlavní kongenery podle Ballschmitera a Zella (1980)). 
Díky tomu bylo možné sledovat a vyhodnocovat znečištění 
životního prostředí PCB nezávisle na produktu.

Na základě paralelních měření ARGE ELBE v roce 1984 a 
1985, prováděných na týdenních směsných vzorcích vody 
z Labe ze Schnackenburgu, byl zjištěn střední poměr mezi 
sumární hodnotou 6 kongenerů PCB a Clophenem A60 ve 
výši 0,46; podle toho odpovídá např. 800 µg/kg Clophenu 
A60 cca 370 µg/kg ∑ 6 PCB. Prostřednictvím tohoto faktoru 
odhadu lze srovnat oba podélné profily sedimentů z roku 
1981 a 1983 a odvodit vztah k dnešním výsledkům analýz. 

Diagram č. 4 poskytuje informace o tom, že na začátku 80. 
let existovaly na úseku od dolního středního toku Labe, 
přes hamburský slapový úsek Labe až k estuáru Labe dvě 
hlavní místa znečištění (Schnackenburg/Gorleben a ham-
burský přístav). Ve více vzorcích byly svého času zjištěny 
sumární koncentrace 6 PCB ve výši cca 400 µg/kg. Za 
hamburskou zemskou hranicí (říční km 639,0) se dá výraz-
ný pokles obsahů PCB vysvětlit přibývajícím promísením 
s neznečištěnými, resp. minimálně znečištěnými mořskými 
sedimenty. Podle dnešních měřítek by se sumární hodnota 
koncentrace 6 PCB ve výši 100 – 150 µg/kg, jak byla tehdy 
naměřena v Brunsbüttelu, Freiburgu a Glückstadtu, hodno-
tila jako relevantní znečištění (překročení NEK).
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2.3  Regulační rámec

Nařízení o nebezpečných látkách zakazuje v Německu od 
roku 1989 výrobu, import a export, stejně jako prodej PCB a 
produktů a přístrojů obsahujících PCB (UBA 1999). Od roku 
2001 upravuje Stockholmská úmluva celosvětově zákaz 
výroby a používání PCB. Díky zákazům se znečištění PCB 
v životním prostředí v mnoha regionech mezitím výrazně 
snížilo. V souladu se směrnicí 96/59/ES o odstraňování po-
lychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/
PCT) měla být provedena do konce roku 2010 dekontami-
nace a odstranění veškerých produktů obsahujících PCB. 
Stále však ještě existuje větší množství PCB v uzavřených 
zařízeních a přístrojích, stejně jako ve starých ekologických 
zátěžích (UBA 1999).

V roce 2011 vstoupilo v Německu v platnost nařízení o 
ochraně povrchových vod (OGewV). Toto nařízení slouží 
mj. k implementaci směrnice 2000/60/ES (Rámcová 
směrnice o vodách) a směrnice 2008/105/ES (Směrnice 
o normách enviromentální kvality v oblasti vodní politiky). 
Cílem nařízení je ochrana povrchových vod a ekonomic-
ká analýza využívání vod. Vzhledem k tomu, že znečištění 
systémů vodních toků polychlorovanými bifenyly nemůže 
být adekvátně vyjádřeno pouze na základě vodné fáze v 
jejím škodlivém potenciálu, byla v nařízení OGewV pro tuto 
škodlivou látku vymezena jako environmentálně relevant-
ní matrice její pevná fáze. Obdobně je předepsána NEK 
ve výši 20 µg/kg na kongener. V novele nařízení OGewV 
(2016) jsou navíc vymezeny PCDD/F a dioxinům podobné 
sloučeniny PCB jako prioritní látky a obdobně byla stano-
vena NEK pro biotu v povrchových vodách ve výši 6,5 ng 
PCDD/F-PCB-TEQ/kg.

Pokud posuzujeme z vodohospodářského hlediska rele-
vantní administrativní rámec celého povodí Labe, je důležité 
zmínit také české nařízení vlády odpovídající OGewV. V 
tomto nařízení (23/2011Sb.) z 22. 12. 2010, kterým se mění 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 
nařízení vlády č. 229/2007 Sb., není otázka PCB upravena. 
Ve smyslu integrovaného obhospodařování systémů povo-
dí řek, jak uvádí evropská Rámcová směrnice o vodě, by 
ale měla být otázka nadregionálně až mezinárodně výz-
namných znečišťujících látek / skupin znečišťujících látek 
upravena jednotně a přeshraničně. Zásluhou koncepce 
prahových hodnot, která je součástí koncepce Mezinárodní 
komise pro ochranu Labe (MKOL) pro nakládání se sedi-
menty (2014a), dochází k důsledné realizaci přístupu zma-
pování a hodnocení napříč médii (viz příloha č. 2).



9

Infobox 1 ► Koncepce pro nakládání se sedimenty v povodí Labe

Při přípravě integrované koncepce FGG Elbe/
MKOL pro nakládání se sedimenty byl v souvis-
losti s analýzou charakteristik,  vyhodnocením 
a analýzou rizik situace znečišťujících látek/
sedimentů v povodí Labe určen rizikový poten-
ciál relevantních znečišťujících látek pro životní 
prostředí na základě výše zatížení (koncentra-
ce/obsahů znečišťujících látek), disponibility a 
perzistence těchto látek, včetně citlivosti všech 
důležitých předmětů ochrany (chemický a eko-
logický stav vodních toků, integrita vodního 
společenstva, ochrana půdy, lidské zdraví). Lát-
ková skupina PCB byla vzhledem ke svým che-
mickým vlastnostem a svému celoplošnému 
výskytu identifikována jako nadregionálně rele-
vantní pro mezinárodní povodí Labe. Proto byla 
po dohodě stanovena pro PCB dolní a horní 
prahová hodnota (FGG Elbe 2013, MKOL 2014a).

3 Prostorové rozložení a časový 
vývoj

Labe je hlavním zdrojem vnosu většiny organických 
znečišťujících látek do Německého zálivu. Partikulární 
škodlivé látky z německého/českého povodí se dají pro-
kázat od příslušného zdrojového regionu až do Severního 
moře. Anorganické a organické znečištění Labe omezu-
je částečně významně jeho vodohospodářsky relevantní 
užívání a aktivity. Transfer znečišťujících látek z povodí 
horního toku Labe vede k rizikům pro mořský ekosystém 
a může mít závažné následky při manipulaci se sedimen-
ty ve slapové oblasti. Rozsáhlé zmapování a vyhodnocení 
znečištění škodlivými látkami v Labi v průběhu vývoje Kon-
cepce Společenství oblasti povodí Labe (FGG Elbe) a MKOL 
(viz infobox č. 1) pro nakládání se sedimenty ukázaly, že 
kontaminované sedimenty Labe a jeho přítoků představují 
významné sekundární zdroje vnosu znečišťujících látek, 
které zpravidla vykazují vyšší relevanci než aktuální bodo-
vé zdroje – s výjimkou vnosu z odvodňování starých neak-
tivních dolů.

Pro znázornění výskytu PCB v Labi je zapotřebí zřídit repre-
zentativní síťměrných profilů, kde se sleduje látkové složení 
a jeho časové a prostorové rozdíly v rámci dílčích povodí. 
Obrázek 5 zobrazuje v této souvislosti vybrané měrné pro-
fily v průběhu toku českého a německého Labe. Stupeň 
znečištění českého horního toku Labe zaznamenává měrný 
profil Pardubice-Semtín (říční km 237 , resp. 967 ). Násle-
duje měřicí stanice Valy (říční km 228,12 resp. 947,83), na 
které je mapováno vypouštění vod z průmyslového regionu 
Pardubice. V oblasti horního toku českého Labe regulova-
ného vzdutím se nachází také měrný profil Klavary (říční 
km 189,22, resp. 915,83). Výskyt škodlivých látek a kon-
centrace v Lysé nad Labem (říční km 152,22, resp. 878,83) 
jsou ovlivněny vnosy z regionu Kolín. Dále po proudu leží 
měrný profil Cerinovsko (říční km 1152, resp. 8423). Měřicí 
stanice Obříství (říční km 115,12, resp. 842,13) dokumen-
tuje vypouštění vod z chemického průmyslu u Neratovic. 
Vliv Vltavy bilancuje měřicí stanice Zelčín (Vltava – říční 
km 4,5). Znečištění regionu papírenským průmyslem a 
pěstováním vína okolo Štětí je mapováno v Žernosekách 
(říční km 752 resp. 8013). Měřicí stanice v Děčíně (říční km 
21,32, resp. 748,23) na dolním toku českého Labe identi-
fikuje vlivy z průmyslového komplexu Ústí nad Labem a z 
řeky Bíliny.

2 Kilometráž Labe v České republice, platná do 1. 10. 2009: Pro vodohospodářské účely se v České republice používala kilometráž 
Labe od státní hranice České republiky s Německem nad profilem Schmilka, počínaje říčním km 0,0 a pokračující směrem k 
prameni Labe na říčním km 370,74.

3 Kilometráž Labe v České republice, platná od 1. 10. 2009: Použitá kilometráž Labe začíná na státní hranici mezi Českou repub-
likou a Německem říčním kilometrem 730 pro český úsek Labe, resp. říčním kilometrem 0,0 pro německý úsek Labe. Kilometráž 
pro český úsek Labe probíhá proti proudu, pro německý úsek Labe směrem po toku. 
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Měrný profil Schmilka (říční km 4,1) poskytuje údaje o 
vnosu škodlivých látek z českého do německého povo-
dí. Stanice Zehren (říční km 89,6), Dommitzsch (říční km 
172,6) a Wittenberg (říční km 216,6) dodávají informace o 
stupni znečištění horního a středního toku Labe. Stanice 
Dessau (Mulda, říční km 7,6) a Rosenburg (Sála, říční km 
4,5) dokumentují vnos látek z přítoků Muldy a Sály, které 
mají velký vliv na znečištění Labe škodlivými látkami. Mag-
deburg (říční km 318,1) dodává sumární hodnoty o situaci 
škodlivých látek z horního toku Muldy a Sály. Měrné místo 
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ve Schnackenburgu (říční km 474,5) mapuje dodatečný 
vnos z Havoly resp. Sprévy. Stanice Bunthaus (říční km 
609,8) identifikuje celkový vnos z horního a středního 
toku Labe do slapového Labe. Seemannshöft (říční km 
628,9) a Grauerort (říční km 660,5) mohou být použity pro 
znázornění říčního vnosu škodlivých látek do Severního 
moře.

Pro detailní zdokumentování událostmi podmíněných 
časových a prostorových změn obsahů škodlivých látek 
v říčním systému je zapotřebí široké spektrum strategií 
sledování. V konkrétním případě pocházejí výsledky 
měření pro zmapování a vyhodnocení škodní události 
PCB v roce 2015 z rozboru vzorků plavenin a sedimentů 
získaných z usazovacích nádrží, drapáků a průtokových 
odstředivek. Infobox č. 2 představuje rozdílné metody 
odběru vzorků.

Obr. 5 Povodí Labe včetně vybraných míst sledování
 znečišťujících látek
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Infobox 2 ► Získávání vzorků (plaveniny a sedimenty)

Část I – Sedimentační nádrž

Pro odběr vzorků plavenin (sedimentovatelných plavenin) prostřednictvím sedimentační nádrže se používají zpravid-
la pevně instalované měřicí stanice, protože je zde zaručeno kontinuální zásobování říční vodou a elektrickým prou-
dem. V sedimentačních nádržích se na základě nízké průtokové rychlosti usazuje cca 20 – 30 % plavenin obsažených 
v říční vodě. Tento stupeň odlučování je srovnatelný s usazováním plavenin v přístavních nádržích a v oblasti výhonů. 
Provoz sedimentačních nádrží v automatických měřicích stanicích je relativně nenáročný a stanice jsou málo porucho-
vé. Měsíční směsné vzorky snižují odchylky ve srovnání s namátkovým měřením v jednotlivých dnech. Důsledkem je 
ale odpovídajícím způsobem menší časové rozlišení. Nevýhodou je, že nejjemnější částice se nezachytávají. Kromě 
toho se nedá během doby prodlevy vyloučit stárnutí vzorků plavenin (chemický/biologický rozklad resp. odbourávání). 
Pro analýzu kovů je zapotřebí frakcionace/normování (< 20 μm resp. < 63 μm) (efekt zrnitosti). Výhodou je, že u 
měsíčních směsných vzorků s 5 až 7 litrovým mokrým kalem je k dispozici zpravidla dostatečné množství látek také 
pro rozsáhlejší analýzu anorganických a organických látek (Claus et al. 2010).

Měřicí stanice Bunthaus (říční km 609,8) a sedimentační nádrž (fotografie: ELSA)

Při použití mobilní průtokové odstředivky se vzorky plavenin získávají prostřednictvím odstředivky namontované 
na přívěsu v kombinaci s ponorným čerpadlem. Napájení elektřinou zajišťuje externí proudový agregát nebo pevné 
připojení na trojfázový proud. Zpravidla se odstřeďuje tři až šest hodin při průtoku 12 l/min a 17 000 ot/min, přičemž 
podle výskytu plavenin a doby trvání se získává zhruba 30 – 100 g mokrého materiálu při stupni odloučení plavenin 
blížícímu se 100 %. Vzorky plavenin se analyzují jako celková frakce. Při použití průtokových odstředivek se na roz-
díl od sedimentačních nádrží zachycují také nejjemnější částice, takže zde mohou být při znalosti množství průtoku 
a plavenin zjištěny také odnosy látek. Podle rozsahu analýzy je zapotřebí provozovat odstředivky po různě dlouhé 
časové úseky. Toto relativně malé množství vzorku (podle výskytu plavenin/vodnosti) může být v některých případech 
u rozsáhlejších analýz problematické (Claus et al. 2010).

Část II – Mobilní průtoková odstředivka

Mobilní průtoková odstředivka (fotografie: ELSA)
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Infobox 2 ► Získávání vzorků (plaveniny a sedimenty)

Část III – Drapák pro odběr sedimentů

Odběr pevných látek drapákem z břehu (např. z lávky) nebo z lodi je vhodný především na úsecích s klidným proudem 
(např. přístavní nádrže, výhony, mrtvá ramena), kde lze během krátké doby získat dostatečně velké množství jem-
nozrnných sedimentů. Vzorek by měl pokud možno obsahovat sedimenty, které se ukládaly v definovaném časovém 
úseku. Míra sedimentace se však může zpravidla pouze odhadnout. Tím je časové určení vzorku sedimentů poněkud 
nejisté. Podle konzistence mohou být vzorky odebírány drapákem sedimentů, zapichovací trubkou nebo také přímo 
lžícemi. Při odběru vzorků sedimentů tímto způsobem je zajištěno, že bude možné získat dostatečné množství látky 
pro komplexní fyzikální a chemickou, stejně jako ekotoxikologickou charakterizaci. Předpokladem je hydraulicky a 
logisticky vhodný měrný profil resp. vhodný region (Claus et al. 2010).

Drapák (fotografie: F.-W. Junge)

3.1 Zdrojové regiony a typy znečišťujících  
 látek

Možné příčiny pro dnešní výskyt PCB v sedimentovatelných 
plaveninách v povodí Labe mohou být staré usazeniny z 
průmyslových odpadních vod a remobilizace z úložišť vy-
soce znečištěných starých sedimentů. Dodatečně jsou 
zdokumentovány závažné kontaminace půdy a životního 
prostředí z dřívějších výrobních lokalit PCB včetně vlivů 
na místní obyvatelstvo (Stachel et al. 2011, UBA 2015). 
Potenciálně dotčené oblasti jsou dřívější výrobní areály, 
skládky a oblasti, které byly kontaminovány rozšířením 
škodlivin atmosférickými emisemi a okolními vodními toky 
(UBA 2015).

Historické bodové zdroje

Jak v minulosti, tak aktuálně pochází většina výše chloro-
vaných PCB v oblasti povodí Labe z České republiky. K 
tomuto závěru došli Heinisch et al.(2006), kteří zpracovali 
systematické složení znečištění PCB v sedimentech, pla-
veninách a rybách v Labi. Za tímto účelem vyhodnotili ana-
lytické údaje úřadů a jiných institucí z let 1984 až 2004. 
Výsledně identifikovali jako obzvlášť relevantní zdroje PCB 
závody Škoda v Mladé Boleslavi (na Jizeře, pravostranný 
přítok Labe) a SPOLCHEMII v Ústí nad Labem (Heinisch 
et al. 2006, 2007). Na rozdíl od výše chlorovaných PCB 

pochází velká část níže chlorovaných PCB z těžebních 
regionů rudy (použití PCB v hornictví (hydraulický olej)). 
Také v současné době dochází k relevantnímu vnosu PCB 
do Labe prostřednictvím odvodňovacích štol ústících do 
Muldy a Sály.

Na českém horním toku Labe se v blízkosti měrného 
profilu Pardubice-Semtín nachází skládka, na které byly 
uskladněny odpady z chemického průmyslu. To se odpoví-
dajícím způsobem odráží ve znečištění sedimentů (MKOL 
2000, Heinisch et al. 2007). Od měrného profilu Valy má 
koncentrace tendenci se zvyšovat. Jako historické bodo-
vé zdroje PCB byly v této oblasti identifikovány chemické 
závody SYNTHESIA v Pardubicích nad profilem Valy, 
SPOLANA v Neratovicích a SEPAP ve Štětí (Žernoseky) 
(BfG 2005, Chalupová et al. 2014). Důvody pro vysoké 
znečištění PCB u Děčína je možné hledat ve vypouštění 
vod z průmyslového regionu Ústí nad Labem (Heinisch 
et al. 2007). Dalšími zdroji mohou být recyklační zařízení 
pro zpracování kovového odpadu (sešrotovaného materiá-
lu). Vzhledem k tomu, že se na českém úseku toku Labe 
nachází více zařízení pro zpracování kovů, jsou emise 
škodlivých látek z jednotlivých podniků možné (Stachel et 
al. 2011).
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Dočasná místa ukládání sedimentů a sekundární zdroje

Střední tok Labe se dnes považuje za relevantní dočasné 
úložiště a sekundární zdroj perzistentních znečišťujících 
látek jako PCB. Jsou to dočasně nebo permanentně na 
hlavní tok napojené oblasti stojaté vody (odstavená ra-
mena, tůně, přístavy, oblasti výhonů), které při nízké nebo 
středně vysoké hladině vody fungují převážně jako úložiště, 
v případě povodní se však mění ve zdroje škodlivých látek 
(FGG Elbe 2014). Remobilizace resp. uvolňování PCB zá-
visí vedle fyzikálně-chemických parametrů, jako tlak páry 
nebo rozpustnost, především na mobilizačních sklonech 
jednotlivých úložišť sedimentů. Tak například dochází v 
důsledku údržby vodních toků (prohrábky) kvůli zajištění 
lodní dopravy k antropogenně podmíněné remobilizaci 
sedimentů (UBA 2015). Navíc může při vysoké vodě do-
jít ke zvýšení resuspenze PCB společně s hydraulicky 
podmíněným přemístěním sedimentů. Přitom se sedimenty 
vyplavují z koryta řeky také do přilehlých říčních niv (Krüger 
et al. 2003). Na druhou stranu se může dostat také půda / 
staré sedimenty – i když ve značně menší míře – z říčních 
niv zpět do řek (UBA 2015).

Povodí Labe zaznamenalo během jednoho desetiletí 
čtyři povodně (srpen 2002, březen/duben 2006, leden 
2011, červen 2013), při kterých došlo v důsledku extrém-
ních průtoků k relevantnímu transportu škodlivých látek 
způsobenému povodněmi. Zájem veřejnosti se soustředil 
především na znečištění plavenin a sedimentů škodlivými 
látkami při povodňové vlně v roce 2002 – rozsáhlou do-
kumentaci vypracovalo Centrum pro výzkum životního 
prostředí – UFZ (Böhme et al. 2005). Také na základě 
těchto poznatků přijalo společenství FGG Elbe v roce 2012 
pro povodí Labe pod česko-německou hranicí program 
měření při hydrologicky extrémních událostech (povodně/
sucho), který byl poprvé realizován při červnové povodni 
v roce 2013 (BfG & FGG Elbe 2014). Výsledky ukázaly, že 
extrémní povodňové události vedou k významné změně 
koncentrací a obsahu škodlivých látek ve srovnání s 
příslušným ročním průměrem, přičemž změny koncentrací 
a obsahu škodlivých látek jsou specifické pro jednotlivé 
prvky a regiony. Během povodňové fáze dochází v krátké 
době k transportu značné části ročního odnosu škodlivých 
látek. Hlavní příčinu zvýšených koncentrací/obsahů/lát-
kových odnosů lze spatřovat spíše v remobilizaci vysoce 
znečištěných starých sedimentů z oblastí stojaté vody, než 
v jejich uvolnění v důsledku havárie. 

3.2 Plaveniny

Měřicí stanice jakosti vody ve Schnackenburgu leží na bý-
valé vnitroněmecké hranici. Množstvím a kvalitou odtoků 
představuje zhruba 83 % povodí Labe a nachází se pod 
důležitými primárními a sekundárními zdrojovými regiony 
PCB. Dostupné hodnoty analýz sahají na tomto místě pro 
povodí Labe nejdále do minulosti, což umožňuje komplexní 
pohled na vývoj koncentrací a odnosů sumy 6 PCB pro 
tento úsek toku řeky od konce 80. let minulého století (viz 
obr. 6 a tab. 1). Klasifikace (hodnocení) koncentrací PCB v 
diagramu č. 6 se řídí koncepcí prahových hodnot, která je 
součástí koncepce FGG Elbe/MKOL pro nakládání se se-
dimenty. Červeně jsou znázorněny koncentrace, které se 
nacházejí nad horní prahovou hodnotou sumy 6 PCB, tzn. 
číselně vyjádřeno 120 µg/kg. Žlutě jsou označeny koncen-
trace, které se nacházejí mezi horní a dolní prahovou hod-
notou (viz příloha č. 2).

Ukazuje se, že do poloviny 90. let došlo mnohokrát k 
překročení horní prahové hodnoty (HPH), do konce 90. 
let při maximální koncentraci až 250 µg/kg. Následně bylo 
během několika málo let po roce 2000 zaznamenáno po-
dstatné snížení výskytu PCB. Zhruba okolo roku 2005 
došlo opětovně ke zvýšení koncentrace, aniž by však bylo 
dosaženo úrovně konce 80. let až začátku 90. let.

Vývoj odnosů PCB v podstatě odpovídá vývoji obsahu (viz 
obr. 6 a tab. 1). Zatímco koncem 80. let činila roční suma 
odnosu 6 PCB cca 90 kg, pohyboval se roční odnos v roce 
2014 jenom okolo 5 kg. To představuje snížení odnosu o 94 
%. Tabulka č. 1 ukazuje průměrné koncentrace a odnosy 
jednotlivých kongenerů PCB na měřicí stanici jakosti vody 
ve Schnackenburgu od poloviny 80. let přibližně do roku 
2015 v pětiletých obdobích.
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Obr. 6 Vývoj obsahů a odnosů sumy 6 PCB v čerstvých sedimentovatelných plaveninách v Labi u Schnacken  
 burgu (říční km 474,5) v letech 1987 – 2014, klasifikace obsahů v souladu s koncepcí FGG Elbe/MKOL pro  
 nakládání se sedimenty (data: ARGE ELBE, FIS FGG Elbe)

Parameter Einheit
Zeitraum

PCB 28
µg/kg 11 7,2 8,0 1,5 3,0 < 2,5

kg/a 10 2,8 4,2 0,62 1,0 0,46

PCB 52
µg/kg 14 6,4 13,6 2,7 9,2 < 2,5

kg/a 11 2,5 7,8 1,3 3,5 0,46

PCB 101
µg/kg 12 8,2 7,7 4,1 12 2,4

kg/a 10 2,9 4,1 1,7 4,1 0,67

PCB 138
µg/kg 18 19 16 5,0 7,9 8,1

kg/a 17 7,0 8,1 2,1 2,4 2,8

PCB 153
µg/kg 18 19 14 5,8 12 9,1

kg/a 15 7,0 7,8 2,4 3,9 3,2

PCB 180
µg/kg 15 13 11 3,0 5,6 6,7

kg/a 11 4,7 5,7 1,1 1,6 2,3

1985 - 1989 1990 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009 2010 - 2013

Tab. 1 Průměrné obsahy a partikulární odnosy vybraných kongenerů PCB ve Schackenburgu (říční km 474,5) v  
 letech 1985 – 2013 podle Schwartze et al. (2015), pozměněno
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Obr. 7  Krabičkový diagram pro koncentrace sumy 6 PCB v časovém období 2000 – 2014 (data: FIS FGG Elbe)

Časový vývoj koncentrací PCB v čerstvých sedimentech 
(frakce: < 2 mm) v letech 2000 až 2014 a jejich prosto-
rové rozložení v podélném profilu německého toku Labe, 
znázorňujegraf č. 7 formou krabičkového diagramu. Také 
zde probíhá hodnocení obsahů v souladu s koncepcí praho-
vých hodnot společenství FGG Elbe (2013) resp. MKOL 
(2014a). Je zřejmé, že k maximálnímu znečištění PCB 
ve výši 442 µg/kg došlo v časovém období 2000 až 2014 
ve Schmilce. Také další statistické ukazatele (minimum, 
střední hodnota, medián, 1. a 3. kvartil) jsou zde nejvyšší. 
Dále se projevuje úbytek obsahů od Zehrenu a Dommitz-
sche až do Wittenbergu. Na měřicí stanici Magdeburg se 
dá rozpoznat vnos PCB z Muldy a Sály. Dlouholetý průměr 
koncentrací sumy 6 PCB se ve slapovém úseku Labe (od 

r. 2000 do r. 2014) pohybuje okolo 32 µg/kg (měřicí stanice 
Bunthaus). Maximální hodnota v Bunthausu činila 85 µg/
kg v roce 2006. V Seemannshöftu je signál PCB překryt 
v důsledku promísení s nekontaminovanými mořskými se-
dimenty, které jsou přinášeny proti toku řeky do estatuáru 
Labe.

Celkový kontingent údajů pro statistické vyhodnocení loka-
lit uvedených v diagramu č. 7 zahrnuje 1 213 měsíčních 
směsných vzorků. To znamená, že krabičkový diagram se 
opírá průměrně o 152 výsledků analýz. Jediná stanice s 
méně než 150 analýzami je Wittenberg (n = 36)

.
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3.3 Sedimenty

Pro charakterizaci znečištění PCB v podélném průběhu 
českého a německého toku Labe až do Severního moře, 
včetně vybraných přítoků (Spittelwasser, Mulda, Sála a 
Bode) vyhodnotili Stachel et al. (2011) kontingent vzorků s 
celkově 43 vzorky pevné fáze z roku 2008 a 2009. Diagram 
č. 8 znázorňuje obsahy sumy 7 indikátorů PCB (6 Ball-
schmiterových PCB + DL-PCB 118) v pevné fázi z Labe. 
Následující infobox č. 3 (část I až III) poskytuje dodatečné 
informace k obsahům dioxinům podobných PCB, stejně 
jako dioxinů a furanů v kontingentu vzorků zkoumaných 
Stachelem et al. (2011).

Ze záznamu podélného profilu sedimentů z roku 2008 (viz 
obr. 8) je zřejmé, že koncentrace PCB na českém úseku 
toku Labe jsou výrazně vyšší než na německém úseku, 

přičemž v dalším průběhu toku Labe dochází ke snížení 
obsahů. Pro indikátory PCB jsou prokázány koncentrace > 
100 µg/kg na měrných profilech Valy, Lysá nad Labem, Ce-
rinovsko, Obříství, Děčín a Schmilka, stejně jako ve Vltavě 
(Stachel et al. 2011). Na měrných profilech Pardubice-
Semtín a Valy jsou překročeny mezní hodnoty NEK podle 
OGewV v hodnotě 20 µg/kg na kongener u PCB 28 a PCB 
52, v Lysé nad Labem směrem k ústí řeky u PCB 138, PCB 
153 a PCB 180. Jak dokládají Stachel et al. (2011), vyka-
zují pevné látky z Labe a jeho relevantních přítoků (Vltava, 
Mulda, Sála) značné antropogenně podmíněné navýšení 
koncentrace PCB. Na základě rozmístění kongenerů bylo 
možné dokázat transport škodlivých látek z horního toku 
Labe až do Severního moře

.
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 Severního moře v roce 2008 podle Stachela et al. (2011), pozměněno
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Infobox 3 ►Výskyt dioxinům podobných PCB, dioxinů a furanů v Labi

Část I – Vlastnosti látek

Dioxinům podobné PCB (DL-PCB) jsou chlorované uhlovodíky, které mohou vázat na základní skelet bifenylu roz-
dílný počet atomů chloru. Z 209 možných kongenerů PCB je jako DL-PCB označováno 12 kongenerů PCB, které 
mají podobnou chemickou strukturu a toxický účinek jako polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a polychlorované 
dibenzofurany (PCDF). Patří k nim PCB bez substituce chloru v poloze ortho (non-ortho kongenery PCB č. 77, 81, 
126, 169) a mono-ortho substituované konformace PCB (mono-ortho kongenery PCB č. 105, 114, 118, 123, 156, 157, 
167, 189) (viz příloha 1). Nejvyšší, dioxinům podobný účinek má PCB 126.

PCDD/F, stejně jako DL-PCB patří k nejnebezpečnějším environmentálním toxickým látkám. 2, 3, 7, 8-TCDD („se-
veský dioxin“) je částečně označován za „nejjedovatější sloučeninu vytvořenou člověkem“. PCDD/F a DL-PCB jsou 
součástí seznamu dvanácti mimořádně nebezpečných znečišťujících látek, resp. skupin znečišťujících látek (POPs). 
Obvykle jsou uváděny v toxických ekvivalentech (WHO-PCDD/F-TEQ a WHO-PCB-TEQ). Dioxiny se – na rozdíl od 
PCB – cíleně nevyrábějí, ale vznikají jako vedlejší produkt při výrobě chlororganických chemikálií, během bělicích 
procesů při výrobě papíru, při výrobě přípravků na ochranu rostlin, metalurgických procesech a procesech spalování 
(např. spalování odpadu a uhelné elektrárny). Existují však také přirozené procesy vzniku, jako např. požár lesa v 
blízkosti pobřeží (Weber 2013, UBA 2016).

Část II – Dioxinům podobné PCB v  povodí Labe a v Severním moři

Molekulární struktura a substituce chloru polychlorovaných bifenylů, dioxinů a furanů podle Webera (2013)
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Infobox 3 ► Výskyt dioxinům podobných PCB, dioxinů a furanů v Labi

Tým Stachel et al.(2011) zkoumal na kontingentu vzorků z Labe, relevantních přítoků (Spittelwasser, Muldy, Sály a 
Bode) a Severního moře nejen ukazatele PCB, ale také DL-PCB a PCDD/F (viz kapitola 3.3). Výsledky vztahující se 
na hmotu sušiny (SG) (WHO TEF 2005) jsou uvedeny níže v diagramu.

Vyhodnocení Stachela et al. (2011) ukazuje, že se nejvyšší koncentrace DL-PDB vyskytují na místech odběru vzorků 
v Pardubicích (cca 20ng/kg WHO TEF a Spittelwasser (33 ng/kg WHO TEF) (viz část II). Celkem je úroveň znečištění 
po celém průběhu řeky výrazně nižší než u dioxinů. S průměrnými hodnotami 2 ng/kg WHO TEF je o činitel 1/10 nižší 
než dioxin (viz část III). „Radiační účinek“ ze Spittelwasseru resp. Muldy není na rozdíl od dioxinů identifikovatelný.

Část III – Dioxiny a furany v povodí Labe a Severního moře
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Polychlorované dibenzodioxidy (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF) podle Stachela et al. (2011), pozměněno

Koncentrace PCDD/F jsou v Labi nad Muldou zpravidla relativně nízké. Pod Muldou dochází k nárazovému nárůstu 
koncentrace dioxinu (12 ng WHO TEF/kg nad Muldou u Dommitzsche; 68 ng WHO TEF/kg pod Muldou u Magdebur-
gu). V dalším podélném profilu Labe jsou pak měřeny postupně nižší koncentrace. Nejvyšší obsah dioxinu v kontin-
gentu vzorků byl analyzován ve Spittelwasseru, malém přítoku Muldy, s hodnotou 1 260 ng WHO TEF/kg. Na tomto 
místě nalezl tým Schwartz et al. (2006) o několik málo let předtím ještě 12 300 ng WHO TEF/kg. Pro srovnání: V rámci 
koncepce FGG Elbe/MKOL pro nakládání se sedimenty byla stanovena pro PCDD/F horní prahová hodnota 20 ng/
kg a dolní prahová hodnota 5,0 ng/kg.
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4 Změny v důsledku škodní události

Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii 
(LfULG) v Sasku prokázal ve směsných vzorcích plavenin 
z měsíce května 2015 silně zvýšené obsahy PCB v Labi 
u Schmilky (na pravém břehu). Ve špičce byly dosaženy 
sumární hodnoty 6 PCB ve výši 6 000 μg/kg. Zde se 
jedná o více než sedminásobný nárůst oproti doposud 
naměřeným maximálním hodnotám (860 µg/kg; 1996) a 
40násobný nárůst oproti průměrným nálezům v hraničním 
profilu Schmilka/Hřensko typickým pro Labe (období: 2000 
– 2014) (viz příloha č. 3). Jsou to doposud vůbec nejvyšší 
prokázané koncentrace PCB v měsíčním směsném vzorku 
na měřicí stanici jakosti vody v povodí Labe. Od července 
2015 se hodnoty při nízkém odtoku snížily a dosáhly v lis-
topadu 2015 ve Schmilce 510 µg/kg. Avšak již zvýšené 

průtoky v prosinci způsobily nárůst znečištění PCB opět 
na 1 100 µg/kg. České výsledky analýzy potvrzují nálezy 
německé strany z II. čtvrtletí 2015 v hraničním profilu 
Schmilka/Hřensko. V Děčíně (na levém břehu) bylo sice v 
květnu 2015 naměřeno maximum „pouze“ ve výši 3 700 µg/
kg, ale všechny ostatní měsíční hodnoty u Děčína v ob-
dobí od dubna do prosince 2015 překročily koncentrace ve 
Schmilce (viz kap. 4.2, tab. 3).

Odtokový režim v roce 2015 byl poznamenán velkoplošnou 
a dlouho trvající malé průtoky v povodí Labe (viz obr. 9). 
V důsledku této situace byl 20. července 2015 po poklesu 
hladiny pod „spouštěcí“ práh na referenčních vodoměrných 
stanicích Labe zahájen „Program měření extrémních 
událostí“ společenství FGG Elbe (BfG 2015a).
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Obr. 9 Průběh průtoků ve vodoměrné stanici Neu Darchau (říční km 536,4) v roce 2015 (data: WSV)

4.1 Zjišťování příčin

Únik PCB ve zjištěném rozsahu je možný pouze v důsledku 
rozsáhlé škodní události. Vzhledem k tomu, že je používání 
a výroba PCB pro jejich chronickou toxicitu od roku 2001 na 
celém světě zakázána (viz kapitola 2), přichází v úvahu jako 
možný zdroj aktuální kontaminace především znečištění z 
historických výrob, aplikací, emisí a odpadů. Na základě 
doložených extrémně vysokých obsahů PCB na měrném 
profilu Schmilka/Hřensko na jaře 2015 provedly české stát-
ní orgány rozsáhlé šetření příčin. Velice brzy bylo možné 
identifikovat jako relevantní region původu znečištění úsek 
toku Labe okolo Ústí nad Labem (viz obr. 10).

V oblasti města Ústí nad Labem je třeba vzít v úvahu jako 
možný zdroj zvýšeného úniku PCB různé příčiny. V dalším 
textu jsou tyto možnosti probírány podrobněji:

Havárie nebo údržbové práce

V minulosti byly považovány za hlavní zdroj znečištění 
PCB (a dalšími převážně organickými škodlivými látkami) 
na dolním toku českého Labe odpadní vody vypouštěné fir-
mou SPOLCHEMIE (Spolek pro chemickou a hutní výrobu), 
(MKOL 2010). SPOLCHEMIE byla založena v roce 1856; 
závod se nachází v průmyslové zóně ve východní části Ústí 
nad Labem a jeho areál hraničí s řekou Bílinou, která je 
přítokem Labe, a s Labem samotným. Vody z areálu zá-
vodu SPOLCHEMIE jsou odváděny přes Klíšský potok do 
Bíliny (viz obr. 10, 11, 12). SPOLCHEMIE se dříve zabývala 
výrobou epoxidových pryskyřic a chemických látek s obsa-
hem PCB, hydroxidu draselného a anorganických derivátů, 
alkydových a polyesterových pryskyřic (SPOLCHEMIE 
2016). Lze tedy předpokládat, že v důsledku havárie nebo 
nehody, popř. neodborně provedených údržbových prací 
v areálu závodu došlo k uvolnění zvýšeného množství 
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Obr. 10 Výřez mapy Ústí nad Labem (mapový materiál: Seznam.cz, a.s., OpenStreetMap, pozměněno)

Obr. 11 Areál firmy SPOLCHEMIE, srpen 2002 (fotografie: Prange)

starých zásob PCB.

Zároveň byly v časové a prostorové souvislosti se zjištěním 
zvýšených obsahů PCB prokázány také zvýšené koncen-
trace haloetherů (tetrachlorpropylether (TCPE)) ve vodné 

fázi v měrném profilu Schmilka. TCPE vznikají ve firmě 
SPOLCHEMIE jako vedlejší produkt při aplikaci technolo-
gie pro výrobu epichlorhydrinu používající proces na bázi 
propylenu (zařízení Epitetra). V minulosti vedlo vymývání 
haloetheru z kalů vlastních firemních segregačních jímek 
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k nárazovému zvýšení koncentrací 
haloetherů na výtoku z biologické 
čistírny odpadních vod (MKOL 
2014b). Z tohoto důvodu provedla 
společnost SPOLCHEMIE v areálu 
závodu sanační práce. Navíc byla 
podniknuta technická opatření ke 
snížení koncentrace haloetherů v 
odpadních vodách. Zároveň vy-
vinula firma SPOLCHEMIE ce-
lou řadu nových technologických 
opatření přímo ve výrobním pro-
cesu zařízení Epitetra. Na konci 
února 2007 byla uvedena do pro-
vozu nová výrobní linka na dichlor-
propanol (bez vzniku TCPE jako 
vedlejšího produktu) na bázi gly-
cerolu, v březnu 2007 následovala 
stabilizace a optimalizace výrob-
ních parametrů. Tyto kroky vedly 
ke snížení vrcholových koncen-
trací naměřených v měrném profilu 

Obr. 12 Ústí Klíšského potoka do Bíliny (fotografie: ELSA)

Schmilka/Hřensko (MKOL 2014b). Retrospektivně může 
tedy zjištěná kombinace znečišťujících látek – „zvýšené 
hodnoty PCB a haloetherů“ – částečně vysvětlit vysokou 
koncentraci těchto látek ve starých sedimentech českého 
úseku volně tekoucího Labe pod ústím řeky Bílina. Vzhle-
dem k provedené přestavbě a změnám výrobního procesu 
se ale v aktuálním případě dá stěží vycházet z toho, že by 
v areálu společnosti SPOLCHEMIE došlo k úniku PCB v 
pozorovaném rozsahu.

Vodohospodářská opatření na řece Bílině

Řeka Bílina se na území města Ústí nad Labem vlévá z 
levé strany do Labe. Vzhledem k tomu, že po celá desetiletí 

Obr. 13 Sanační práce na řece Bílině (Zahrádka 2015)

sloužila neustále jako průmyslový 
trativod, je její koryto silně formo-
váno anorganickými a organický-
mi znečišťujícími látkami (Povodí 
Labe 2014). Státní podnik Povodí 
Labe dochází ve své studii Sed-
BiLa k závěru, že staré sedimen-
ty uložené v Bílině jsou zatíženy 
především těžkými kovy (Hg, Cd, 
Cu, As). Zvýšené obsahy látek 
p,p´-DDT, HCB nebo PCB – byly 
prokázány především blízko ústí 
Bíliny, pod ústím Klíšského poto-
ka (viz obr. 12). Příčina zatížení 
sedimentů organickými škodlivými 
látkami se přisuzuje firmám che-
mického průmyslu v aglomera-
ci Ústí nad Labem (Povodí Labe 
2014). Zatížení Bíliny a jejích 
sedimentů představuje tedy pro 

Labe – a to ještě i dnes – relevantní nadregionální prob-
lém. Remobilizace části těchto sedimentů, například nás-
ledkem vodohospodářských opatření v říčním korytě Bí-
liny (Zahrádka 2015), by tak mohla způsobit odpovídající 
zvýšený únik PCB (viz obr. 13). Zvýšené uvolnění látek v 
souvislosti se sanací Bíliny by ale také vedlo ke zvýšení 
obsahů těžkých kovů a organických znečišťujících látek.
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Stavební opatření v toku Labe mezi Ústí nad Labem a 
německo-českým hraničním profilem

V roce 2015 byla na volně tekoucím úseku dolního českého 
Labe pročištěna plavební dráha. Na českém říčním km 
726,6 až 767,5 se to týkalo mnoha úseků řeky o celkové 
délce cca 41 km, na kterých byly provedeny prohrábky. 
Česká inspekce životního prostředí došla v závěrečné 
zprávě z šetření z 18. 12. 2015 k předběžnému závěru, že 
hlavními příčinami zvýšených hodnot PCB v sedimentova-
telných plaveninách bylo v podstatě uvolnění a remobili-
zace těchto látek během prohrábek plavební dráhy (MKOL 
2015). Česká inspekce životního prostředí ale také zjistila, 
že zatížené sedimenty, vybagrované během čištění koryta, 
byly průběžně z vodního toku odstraňovány a odváženy 
na skládku firmy Marius Pedersen v Děčíně-Orlíku, na sk-
ládku Jedlová hora firmy Juros a částečně do Centrálního 
přístavu v Ústí nad Labem-Krásné Březno. Podle výpovědi 
České inspekce životního prostředí nedošlo tedy jednáním 
dodavatele k porušení zákona o odpadech. Během vod-
ních stavebních prací neprovedl však zhotovitel podle je-
jího vyjádření odběr kontrolních vzorků sedimentů. Údaje o 
množství (odnosu) deponovaného bagrovaného materiálu 
nebyly evidovány (MKOL 2015).

Fotografie č. 14 zobrazuje typickou oblast zklidněného 
proudění (oblast výhonů) v úseku mezi Ústím nad Labem 
a česko-německým hraničním profilem. Pro zachování hy-
draulické účinnosti pro lodní dopravu se musí tato svodidla 
pravidelně udržovat, tzn. že se musí provádět prohrábky. 
Fotografie č. 15 zachycují příklad postupu při prohrábkách 
vodního toku.

Domněnku, že by hlavní příčinou úniku PCB mohla být re-
mobilizace starých usazených sedimentů v důsledku čištění 

koryta řeky, vyvrací ale skutečnost, že by v tomto případě 
muselo dojít ke značné ztrátě vybagrovaného materiálu. To 
je však v rozporu s tvrzením,  že se jednalo o kontrolované 
uložení materiálu na skládky. Za předpokladu, že došlo v 
důsledku nějaké události k uvolnění cca 100 kg PCB (viz 
tab. 2), muselo by se při uvedených prohrábkách v plavební 
dráze a následném odstranění sedimentů dostat zpět do 
řeky – přepočteno na (velice) zatížený vodní sediment se 
sumární hodnotou 6 PCB cca 10 000 µg/kg – celkem cca 
10 000 m³ vysoce kontaminovaných sedimentů.

Státní podnik Povodí Labe provedl v roce 2014 v rámci roz-
sáhlé studie průzkum usazených sedimentů znečišťujících 
látek v oblastech stojatých vod dolního českého Labe na 
úseku od ústí Bíliny až po německo-český hraniční profil. 
Analýza sedimentů ukázala vysoké zatížení organickými 
látkami a skupinami látek, jako např. HCB, p,p´-DDT, PAK 
(Povodí Labe 2014). Pokud by však bylo znečištění sedi-
mentovatelných plavenin způsobeno prohrábkami koryta, 
došlo by nejen ke zvýšení obsahu PCB, ale také obsahu 
dalších organických látek, které se vyskytují v sedimentu v 
českém dolním toku Labe. Tento předpoklad ale výsledky 
analýzy vzorků nepotvrdily.

Údržba železničního mostu v Ústí nad Labem

V minulosti se výrobky s obsahem PCB používaly často 
v otevřených systémech (viz kapitola 2), a to zejména v 
barevných nátěrech. Rostoucí neznalost skutečnosti, že 
se dříve používaly PCB pro stavební objekty – a že se v 
nich částečně nacházejí dodnes – může vést k nespráv-
nému zacházení s touto nebezpečnou látkou. Tak dochá-
zelo například v minulosti k neúmyslnému uvolňování 
těchto látek z barev a laků s obsahem PCB při sanaci 
například letních koupališť, mostů nebo ocelových nosníků 

Obr. 14 Oblast výhonů na českém dolním toku Labe (fotografie: ELSA)

otryskáním ve formě prachu nebo 
částic a dostávaly se tak z velké 
části nekontrolovaně rozptýlené do 
životního prostředí (UBA 2015). Po-
dle Diekmanna et al. (2010) může 
podíl PCB ve starých nátěrech činit 
0,1 % až 10 %.
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Obr. 15 Příklad prohrábek českého toku Labe, využití podvodního buldozeru Komatsu (Zídek et al. 2012)

Státní podnik Povodí Labe ukázal svým šetřením, že 
znečištění PCB plavenin a sedimentů, prokázané v Děčíně 
a Schmilce v roce 2015, bylo ze značné části způsobeno 
uvolněním abrazivního ochranného laku s obsahem PCB 
(odstraněním barevného nátěru (otryskání pískem) z 
železničního mostu v Ústí nad Labem). Původní nátěr 
mostu z 60. let minulého století obsahoval podle toho podíl 
sumy 7 PCB ve výši 2.933.000 µg/kg (Povodí Labe 2016) 
(viz obr. 17). Vzhledem k tomu, že podíl PCB Ballschmite-
ra na celkovém množství PCB činí cca 30 %, odpovídá to 
celkovému podílu PCB v barevném nátěru ve výši cca 1 %. 
Tato skutečnost se shoduje s údaji týmu Diekmann et al. 
(2010) (viz výše).

Podle údajů České inspekce životního prostředí měl být 
použitý abrazivní materiál při sanaci železničního mostu ve-
doucího přes řeku Labe v Ústí nad Labem v roce 2015 (viz 
obr. 16) zachytáván pomocí gumotextilií, kterými se mělo 
zabránit jeho rozšíření, a kontrolovaně odvážen. Zjevně se 
ale značná část tohoto materiálu dostala přímo jako pra-
chové částice/proud písku do Labe popř. jeho okrajových 
částí. Šetřením podniku Povodí Labe se zjistilo velice vy-
soké znečištění sedimentů a půdy na suché části říčního 
koryta v oblasti opravovaného mostu, s obsahy pro sumu 
kongenerů 7 PCB ve výši 10 200 µg/kg, 90 200 µg/kg a 
115 000 µg/kg. Tyto nálezy korespondují s výsledky analýzy 

vzorků proudu písku promíchaného se zbytky barvy, které 
byly odebrány pod opravovaným mostem. Rozbor vzorků 
provedla laboratoř Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem 
(122 000 µg/kg, resp. 4 600 µg/kg pro sumu 6 kongenerů). 
U vzorků sedimentů ze stejného časového období, které 
byly odebrány cca 100 m dále po proudu, nebylo naopak 
doloženo žádné významné znečištění PCB (viz obr. 17) 
(Povodí Labe 2016).

K vnosu materiálu obsahujícího PCB do Labe moh-
lo tedy dojít výše uvedeným způsobem při otryskávání 
železničního mostu, který byl v Ústí nad Labem postaven 
v letech 1954 až 1957. První odhad uvolněného množství 
kongenerů 6 PCB podle Ballschmitera ve výši cca 100 kg 
(odpovídá zatížení 100 000 t plavenin (resp. 115 000 m³) 
s průměrnou hodnotou 1 000 µg ∑ 6 PCB/kg) vychází – 
při celkovém podílu PCB v nátěru mostu ve výši 1 % (z 
toho 1/3 ∑ 6 PCB) – z celkového množství cca 30 000 kg 
odstraněného a nezachyceného materiálu. To odpovídá při 
hustotě 1,4 – 1,6 kg/l cca 18 750 – 21 430 litrům barvy. I 
s přihlédnutím k rozměrům mostu (délka cca 122 m, šířka 
cca 12 m, výška cca 4,5 m), k technologii stavby (paralelní 
ocelová hrázděná konstrukce s dvojitými nosníky ve tva-
ru T), z toho vyplývajícímu povrchu stavby o rozměru cca 
4 600 m² a předpokladu, že se pravděpodobně jednalo o 
více barevných vrstev (4 – 6) s mocností cca 150 ml/m², 
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to představuje vysokou až velmi vysokou řádovou hodnotu 
(680 – 1 160 ml barvy na m² mostní konstrukce), zvlášť 
když byla blíže nedefinovaná část otryskaného nátěru za-
chycena a řádně zlikvidována. Dá se tedy předpokládat, 
že jednotlivé barevné nátěry mohly obsahovat ještě větší 
podíl PCB.

Dodatečný roční odnos ∑ 6 PCB ve výši cca 100 kg, sou-
visející s mimořádnou událostí, odpovídá 6 až 13násobku 
odnosu v letech 2010 – 2014. Jedná se přibližně o úroveň 
zatížení z konce 80. let (viz tab. 1 a obr. 6). Přepočteno na 
roční odnos plavenin v Labi ve výši 650 000 t na přechodu z

 vnitrozemského úseku Labe na slapový úsek Labe u Geest-
hachtu – stejně jako hypotetický předpoklad, že nedojde k 
žádné relevantní retenci, resp. vyplavení,  látkovému od-
bourávání nebo ke změně a že se PCB rozptýlí homogenně 
na existující plaveniny – by se v tomto úseku řeky muse-
lo počítat s obsahem ∑ 6 PCB podmíněným událostí ve 
výši cca 154 µg/kg. Obsahy ∑ 6 PCB, které byly doposud 
zjištěny ve slapovém úseku Labe, jsou s hodnotou 50 µg/
kg výrazně nižší. Tyto zjištěné „nižší nálezy“ poukazují na 

Obr. 16 Pískování a nanášení nátěru na železniční most v Ústí nad Labem, realizace v roce 2015 (fotografie: Drehscheibe-  
 online, snímek „jutei“, 17. 5. 2015 

to, že v průběhu toku delším než 600 km dochází k výz-
namné retenci, odnosu a popř. sekundárně k odbourávání 
nebo změně látky. Těmito otázkami bychom se měli v bu-
doucnu hlouběji zabývat, aby se tak přispělo ke zlepšení 
chápání procesu a systému transportu znečišťujících látek 
vázaných na částice a k jejich numerickému modelování.

Vzhledem k tomu, že v posledních letech zaznamenáváme 
přibližně stejný trend co do množství obsahů PCB v po-
délném toku Labe, lze na základě diferencí odnosu PCB 
v meziročním srovnání roku 2014 a 2015 – které měly 
srovnatelnou vodnost – zhruba odhadnout dodatečné 
množství PCB způsobené událostí. Za tímto účelem se 
obsahy PCB kombinují v měsíčních směsných vzorcích 
usazovacích nádrží s příslušným odnosem plavenin. Pro 
Schmilku z toho tak vyplývá dodatečná sumární hodnota 
odnosu 6 PCB závislého na události v roce 2015 ve výši 84 
kg/rok; v Dommitzschi je to 33 kg/rok a ve Schnackenburgu 
12 kg/rok.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Qa
Schöna m3/s 400 304 288 439 208 199

Suma 
6 PCB kg/rok 18 9,6 9,8 9,4 7,7   110*

* kvalifikovaný odhad

Tab. 2 Sumární hodnota odnosů 6 PCB u Schmilky v   
 letech 2010 – 2015
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Obr. 17 Výsledky měření sumární hodnoty 7 PCB [µg/kg] v okolí železničního mostu v Ústí nad Labem (data: Povodí Labe)



26

4.2 Plaveniny

Časový vývoj znečištění Labe a jeho relevantních přítoků 
se dá nejlépe znázornit změnami koncentrace v měsíčních 
směsných vzorcích v sedimentačních nádržích (čerstvé 
sedimentovatelné plaveniny) na trvale provozovaných sta-
nicích měřicí sítě (viz také příloha č. 3). 

Vyhodnocením obsahů PCB v měsíčních směsných 
vzorcích čerstvých sedimentovatelných plavenin na vyb-
raných měřicích stanicích v podélném profilu hlavního toku 
Labe (Děčín, Schmilka, Zehren, Dommitzsch, Wittenberg, 
Schnackenburg) v roce 2015 se ve všech lokalitách zjisti-
lo překročení NEK přinejmenším u jednoho kongeneru. 
V souladu s vyhláškou o povrchových vodách (OGewV, 
2011) se tato hodnota pohybuje okolo 20 μg/kg na kon-
gener, tzn. pro sumu 6 PCB (vyčísleně) okolo 120 μg/kg. 

Tato sumární hodnota je na čtyřech z pěti zobrazených 
německých měřicích stanic ve značné míře, v extrémním 
případě až 50krát, překročena (viz tab. 3). Od jara 2015 se 
na všech vybraných stanicích zjistily zvýšené obsahy, resp. 
překročení NEK ve výši 20 µg/kg přinejmenším u jednoho 
kongeneru.

Tabulka č. 3 dokumentuje vývoj obsahu sumy 6 PCB na šesti 
měřicích stanicích v podélném profilu Labe. Vyplývá z ní, že 
v Děčíně a Schmilce byly již začátkem roku 2015 zjištěny 
zvýšené hodnoty PCB. V dubnu 2015 byl poté zjištěn sko-
kový nárůst koncentrace, který se – i když na výrazně nižší 
úrovni – projevuje až do Wittenbergu. Maximální znečištění 
PCB se na těchto stanicích vyskytlo v květnu. To znamená, 
že část plavenin znečištěných PCB se na dílčím úseku v 
délce téměř 250 km trvale nacházela v plynoucí vlně. Od-
povídající barevné částice se musely tudíž vzhledem k tur-

Summenwert 6 PCB ≤ 120 µg/kg, jedoch mindestens ein Kongener > 20 µg/kg  
Summenwert 6 PCB ≤ 1.200 µg/kg
Summenwert 6 PCB > 1.200 µg/kg
Summenwert 6 PCB > 6.000 µg/kg

*MMP = Monatsmischproben frischer schwebstoffbürtiger Sedimente (Sedimentationsbecken) des Jahres 2015

µg/kg
MMP*

NI
Schnacken-

burg

ST
Wittenberg

SN
Dommitzsch

SN
Zehren

SN
Schmilka

CZ
Děčín

Jan. 34 51 65 112 87 178

Febr. 41 62 81 107 289 68

März 46 85 173 430 662 204

April 57 337 372 709 1.600 1.710

Mai 103 479 741 1.620 6.010 3.730

Juni 54 459 697 1.130 1.840 3.600

Juli 103 386 518 771 1.080 1.450

Aug. 58 322 464 497 1.090 1.440

Sept. 90 354

65

73

118

453

478

439

233

344

331

535

331 467 666 1.260

Okt. 381 525 541

512

1.410

Nov. 1.480

1.140 1.990Dez.

D CZ

Hamburg

Dresden

600

500
400

300

200

100 0

Havel

Saale

Mulde

ELBE

Schnacken-
burg

Dommitzsch

Witten-
berg

Schmilka
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Děčίn

Ústí n. L.Magdeburg
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Messstationen

N

0 50 km

Tab. 3  Časový vývoj sumární hodnoty obsahů 6 PCB v podélném průběhu toku Labe v roce 2015 (data: FGG Elbe, MKOL)
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bulentnímu proudění neustále vznášet ve vodním sloupci. 
Tým Imhof et al. (2016), který prokázal velikost barevných 
částic < 50 µm v sedimentech, poukazuje na tuto možnost. 
Na základě společného sledování vývoje prostorových a 
časových obsahů a odnosů lze učinit závěry o retenčních 
jevech vztahujících se k určitému úseku. Tímto způsobem 
může škodní událost sloužit jako partikulární ukazatel pro 

odvození rychlosti transportu.

Diagram č. 18 zobrazuje vzorec rozložení od výše až po 
níže chlorované PCB na vybraných stanicích v německém 
povodí Labe v období 2007 až 2015. U Děčína, Schmil-
ky, Zehrenu, Dommitzsche a také Wittenbergu se vyskytují 
specifické vzorce kongenerů, které se od sebe navzájem 

0

2

4

6

8

10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*2
01

5

Magdeburg

0

2

4

6

8

10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*2
01

5
Schnackenburg

0

2

4

6

8

10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*2
01

5

Bunthaus

0

2

4

6

8

10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*2
01

5

Seemannshöft

0

2

4

6

8

10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*2
01

5

Grauerort

0

2

4

6

8

10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*2
01

5

Saale

0

2

4

6

8

10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*2
01

5

Schmilka

0

2

4

6

8

10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*2
01

5

Zehren

0

2

4

6

8

10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*2
01

5

Dommitzsch

0

2

4

6

8

10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*2
01

5

Wittenberg

0

2

4

6

8

10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*2
01

5

Mulde

0

2

4

6

8

10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*2
01

5

Dečín

P
C

B
 N

r. 
 1

38
+1

53
+1

80
Q

uo
tie

nt
P

C
B

 N
r. 

 2
8 

+ 
52

 +
 1

01

* vorläufig

Obr. 18  Poměr výše chlorovaných a níže chlorovaných PCB v podélném profilu Labe a jeho vybraných  
 přítocích v letech 2007 – 2015
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téměř neliší. Jedině na stanicích, které dokumentují vnos 
z Muldy a Sály, je rozpoznatelné, že poměr mezi výše a 
níže chlorovanými PCB je značně nižší než v hlavním prou-
du Labe – a zde obzvláště v horním toku Labe. Ze změny 
poměru se dá usuzovat na jinou situaci vnosu (emisí) 
těchto látek (vnos z důlní vody, hornictví). Od Schnacken-
burgu až k Severnímu moři má poměr kongenerů klesající 
tendenci. Rozdíl mezi Seemannshöftem a Grauerortem 
může být způsoben rozdílnou mezí stanovitelnosti zems-
kých laboratoří v Hamburku a Dolním Sasku.

V roce 2015 je zřejmé, že kongenery výše chlorovaných 
PCB (138, 153, 180) dominují ještě více než v předchozích 
letech. V Děčíně, Schmilce, Zehrenu, Dommitzschi a 
Wittenbergu podíly níže chlorovaných PCB v roce 2015 
výrazně klesají oproti minulým rokům. Ve Schnackenbur-
gu je oproti minulým rokům zaznamenán nárůst poměru 
kongenerů. Ten odpovídá poměrnému nárůstu výše chlo-
rovaných PCB v oblasti toku horního Labe. V příloze č. 4 
je znázorněno složení Ballschmiterových kongenerů PCB 
v čerstvých sedimentovatech v časovém/podélném profilu 
(Schmilka až Schnackenburg, období: 2010 až 2015).

V tabulce č. 4 jsou uvedeny poměry obsahů výše chloro-
vaných PCB kongenerů (138, 153, 180) vůči níže chloro-
vaným PCB kongenerům (28, 52, 101). Ve Schmilce se tak 
dá dobře časově vymezit škodní událost. Od ledna 2015 
do března se index prudce zvýšil z 5,1 na 14,9. Do dubna 
2016 index potom opět klesl zpět na 8,1, což je odkaz na 
to, že nadále – i když ve značně menší míře – dochází k 
přemístění škodlivých látek. Z nárůstu hodnoty PCB 180 
může být odvozen závěr, že zejména tento kongener se do 
životního prostředí dostal na základě nějaké události. PCB 
180 je hlavní složkou produktu Delor 106 (viz kapitola 2 a 
příloha č. 4).

[µg/kg] PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Summe 6 
PCB

Konge-
neren-

verhältnis

Jan. 15 3,1 6,6 4,6 31 22 20 87 5,10

Feb. 15 4,1 3,0 16 100 87 79 289 11,52

Mrz. 15 5,2 4,5 32 220 200 200 662 14,87

Apr. 15 9,6 11 120 420 450 590 1.601 10,38

Mai. 15 38 120 630 1.800 1.700 1.720 6.008 6,62

Jun. 15 15 15 150 460 570 630 1.840 9,22

Jul. 15 15 8,6 89 280 340 350 1.083 8,61

Aug. 15 12 8,0 83 310 330 350 1.093 9,61

Sep. 15 7,1 5,9 53 190 210 200 666 9,09

Okt. 15 9,5 6,4 45 150 170 160 541 7,88

Nov. 15 6,1 5,5 40 140 160 160 512 8,91

Dez. 15 23 15 100 320 340 340 1.138 7,25

Jan. 16 12 6,3 44 150 160 160 532 7,54

Feb. 16 6,5 5,3 24 82 92 88 298 7,32

Mrz. 16 7,1 5,9 24 75 86 91 289 6,81

Apr. 16 4,4 4,9 25 82 98 96 310 8,05

Tab. 4  Obsahy PCB (jednotlivé kongenery podle Ballschmitera, suma 6 PCB, poměr kongenerů výše a níže chlorovaných  
 PCB v čerstvých sedimentovatelných plaveninách) na měřicí stanici Schmilka za období leden 2015 až duben 2016  
 (data: LfULG)
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4.3 Sedimenty

Za účelem sestavení dokumentace časového a prostoro-
vého přemístění plavenin s obsahem PCB byly v období 
16. až 28. srpna 2015 z podnětu projektu ELSA odebrány 
na celkem 43 místech toku Labe mezi Schmilkou a Ham-
burkem vzorky jemného sedimentu, které byly následně 
zpracovány a analyzovány. Cílem bylo prokázat transport 
škodlivých látek po proudu řeky a vliv škodní události na 
dlouholetý trend výskytu znečišťujících látek na různých 
místech Labe.

Při vyhodnocení výsledků analýzy se musí přihlédnout k 
tomu, že vzorky sedimentů zahrnují časový vývoj znečištění 
škodlivými látkami v závislosti na míře sedimentace a hloub-
ce odběru vzorků. Následkem lokálních poměrů proudění 
se může složení (zrnitost) a s tím související vlastnosti látky 
na malém prostoru značně lišit. Dílčí remobilizace (příčinou 
je např. lodní dopravou zapříčiněná rázová vlna poklesu a 
přívalu, povodně a bioturbace) představují většinou nez-
námé ovlivňující veličiny. Analýza PCB probíhala u vzorků 
sedimentů ve frakci < 63 µm. Vzorky jsou dále charakte-
rizovány pomocí všeobecných parametrů (např. zrnitost, 
TOC – viz příloha 5).

Získávání jemného sedimentu probíhalo přednostně v ob-
lastech s klidným proudem, jako např. ve stojaté vodě a 
přístavních oblastech nebo v oblasti výhonů v průběhu toku 
Labe. Při lokalizaci bodů odběru vzorků se vycházelo ze 
stanovišť, která se již dříve prokázala jako relevantní pro 
otázky partikulárního transportu znečišťujících látek v Labi, 
tak např. při práci na koncepci FGG Elbe (2013) / MKOL 
(2014a) pro nakládání se sedimenty, při průzkumu projektu 
ELSA o vlivu postranních struktur hlavního toku jako zdroje 
škodlivin na snižování kvality látkového složení Labe (Hei-
se 2013, 2014) a z rutinních průzkumů jemných sedimentů 
pro analýzu trendu znečišťujících látek v podélném průběhu 
toku Labe Spolkového hydrologického ústavu (Bundesan-
stalt für Gewässerkunde –  BfG). Kromě sedimentačních 
zón, zaplavených během odběru vzorků, byly krátce 
předtím odebrány vzorky také z vyschlých lokalit, které nej-
sou podle výsledků analýz ovlivněny znečištěním šířícím 
se od zdroje. Tímto způsobem je možné provést srovnání 
znečištění sedimentů před škodní událostí a po ní (Junge 
2015).

Propojením výsledků podélného profilu PCB ze srpna 2015 
s průzkumy BfG ze srpna 2015 lze získat další poznatky o 
přenosu škodlivých látek. Odběr vzorků BfG (13. – 23. 7. 
2015) byl proveden z lodi prostřednictvím drapáku typu van 
Veen. Analýza PCB proběhla v celkové frakci (< 2 mm). 
Diagramy 19, 20, stejně jako 21 a 22 zobrazují výsledky 
analýzy z vybraných lokalit odběru vzorků BfG a ELSA (BfG: 
19 odběrných míst, ELSA: 43 míst) v podélném průběhu 
německého toku Labe. Porovnání umožňuje získat repre-
zentativní obrázek obsahů PCB v jemných sedimentech v 

průběhu řeky Labe pro toto období. Hodnocení (klasifikace) 
obsahů PCB probíhá v souladu s koncepcí managemen-
tu sedimentů FGG Elbe/MKOL (FGG Elbe 2013 / MKOL 
2014a). V podélném profilu na diagramu projektu ELSA 
jsou šedě podbarveny ty lokality, které nebyly na základě 
svého hydrogeologického napojení dotčeny uvolňováním 
PCB nebo které měly při odběru vzorků určitá specifika 
(např. odlišnou techniku odběru vzorků, malé množství 
vzorku, zvláštní nadmořská výška atd.).

S ohledem na výskyt níže chlorovaných PCB v jemných 
sedimentech obou kontingentů vzorků bylo nápadné, že 
s výjimkou několika málo odběrných míst projektu ELSA 
(Althirschstein, Belgern, Coswig) vykazoval nejen stupeň 
koncentrace, ale i prostorová variabilita  vysokou shodu 
(viz obr. 19 a 20). Tendenčně jsou v příhraniční oblasti na-
lézány vyšší obsahy než na dolním úseku středního toku 
Labe. Rozdíl v obsahu mezi jednotlivými kongenery PCB 
(PCB 28, 52, 101, 118) je také nízký. Oproti níže chloro-
vaným PCB se výše chlorované PCB (PCB 138, 153, 
180) vyznačují podstatně vyšší úrovní koncentrace a – 
přinejmenším u kontingentu vzorků ústavu BfG – mají ten-
denci klesat od Bad Schandau v blízkosti státní hranice až 
k začátku spodního středního toku Labe u Havelbergu (viz 
obr. 21). Odtud až k přechodu do slapového úseku Labe 
u Geesthachtu je úroveň koncentrace přibližně stejná. Ze 
srovnání červencového odběru vzorků (BfG)  se srpno-
vým odběrem vzorků (ELSA) se dají vyvodit první závěry 
ohledně zvýšení obsahů PCB v důsledku škodní události. 
Obzvláště na úseku řeky mezi říčním km 200 a 350 vy-
kazují výsledky analýzy srpnového odběru vzorků zvýšené 
obsahy (viz obr. 22).
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Obr. 19 Obsahy níže chlorovaných PCB v jemných sedimentech Labe (frakce < 2 mm),  
 výsledky červencového odběru vzorků v r. 2015 (data: BfG 2015b)
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Obr. 20  Obsahy níže chlorovaných PCB v jemných sedimentech Labe (frakce < 2 mm),  
 výsledky srpnového odběru vzorků v r. 2015 (data: ELSA)
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Obr. 21  Obsahy výše chlorovaných PCB a suma 6 PCB v jemných sedimentech Labe (frakce < 2 mm),   
 výsledky červencového odběru vzorků v r. 2015 (data: BfG 2015b)
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Obr. 22  Obsahy výše chlorovaných PCB a suma 6 PCB v jemných sedimentech Labe (frakce < 2 mm),   
 výsledky srpnového odběru vzorků v r. 2015 (data: ELSA)
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Obsahy PCB, zobrazené v diagramu 19, 20, stejně jako 21 
a 22, představují konkrétní situaci v určitém okamžiku. V 
důsledku časově a prostorově silně se měnící hydrodyna-
miky se musí počítat s tím, že i látkové složení – a to také 
na základě příslušné zrnitosti, tzn. speciálně podílu jemné 
zrnitosti – podléhá velkým výkyvům. Aby mohl být tento na 
lokalitě závislý rozsah znázorněn, musí se na příslušných 
místech opakovaně provést odběry vzorků. V letech 2000 
až 2015 provedl ústav BfG 17 vzorkování sedimentů v po-
délném profilu německého volně tekoucího úseku Labe. 
Diagram 23 zobrazuje statistické vyhodnocení pro čtyři vy-
braná místa podélného profilu Labe. Z krabičkového dia-
gramu je patrné, že rozsah koncentrací je velký. Nejvyšší 
průměrné obsahy PCB (122 µg/kg) se ve srovnání těchto 
čtyř míst vyskytují v Elsteru (říční km 200) a nejvyšší ob-
sahy PCB celkem (314 µg/kg) ve Schmilce/Prossenu. Mi-
moto se ukazuje, že jak absolutně, tak i s ohledem na roz-
sah hodnot jsou v tomto srovnání nejnižší obsahy PCB v 
Barby (říční km 295) s hodnotou 42 µg/kg.
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Obr. 23  Rozsah sumárních hodnot obsahů 6 PCB [μg/kg]  
 v sedimentech v období 2000 – 2015 na vybraných  
 místech na Labi (data: BfG)

Pro prokázání epizodního nárůstu koncentrací PCB v se-
dimentech Labe je zapotřebí porovnat výsledky odběru 
vzorků z roku 2015 s dlouholetými průměrnými hodnotami.

Z diagramu 24 vyplývá, že v roce 2015 lze zjistit především 
v Prossenu (říční km 13) výrazně zvýšené obsahy PCB s 
hodnotou 321 μg/kg, které překračují dlouholeté průměrné 
znečištění PCB v této oblasti zhruba trojnásobně. Je 
zřejmé, že se většina nálezů PCB z roku 2015 od Prossenu 
až do Dömitzu (říční km 504) – z 19 vzorků sedimentů vy-
kazuje 11 zvýšení a 8 snížení – pohybuje nad dlouholetým 
průměrem, tzn., že nálezy vykazují zvýšenou koncentraci 
vlivem nějaké události. U stanovišť, kde byly obsahy PCB 

v roce 2015 nižší než v průměru let 2000 – 2015, je ná-
padné, že poměr kongenerů (kvocient sumy PCB 138, 
153, 180 vůči sumě PCB 28, 52, 101) je výrazně nižší (1,4 
až 4,5) než v místech, kde byly koncentrace v roce 2015 
nad průměrnou hodnotou (2,3 až 6,3). To poukazuje také 
na skutečnost, že za hydrologických podmínek, trvajících 
od uvolnění PCB až k odběru vzorku, panovala ve vzorko-
vaných lokalitách BfG rozdílně vysoká míra sedimentace 
plavenin.

Při zohlednění veškerých výše uvedených rámcových po-
dmínek a z nich vyplývajících neodhadnutelných činitelů 
prokazují odběry vzorků projektu ELSA resp. ústavu BfG 
částečné přemístění PCB až k říčnímu km 327 během 
několika málo měsíců (viz obr. 19 až 22). S přihlédnutím k 
poznatkům z diagramu č. 24 může být tedy odvozen závěr, 
že rychlost partikulárního transportu znečišťujících látek – 
přinejmenším části odnosu plavenin – odpovídá poměrně 
vodné fázi.

Další významná místa znečištění vod

Dodatečným výsledkem průzkumu podélného profilu ve 
dnech 16. – 28. srpna 2015 bylo zjištění dalších míst vyso-
kého znečištění (viz příloha 6). Příslušné oblasti představují 
relevantní dočasná úložiště, stejně jako potenciální sekun-
dární zdroj škodlivých látek. Na středním toku Labe se 
nacházejí taková místa převážně v oblastech se stojatou 
vodou, které jsou dočasně nebo trvale napojeny na hlavní 
tok. Jako takové snižují množství škodlivých látek při nízké 
nebo středně vysoké hladině vody; při povodni se mohou 
naopak změnit na relevantní zdroj škodlivých látek.

Doklady o zvýšeném zatížení sedimentů jsou k dispozici 
pro tato místa: přístav Barby (říční km 295,5), TBT; přístav 
Torgau (říční km 154,0), p,p´DDT a přístav Belgern (říční 
km 139,5), PCB 28, 52.
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Infobox 4 ► Hotspot níže chlorovaných PCB v Labi

Přístav Belgern

V jemných sedimentech přístavu Belgern byly naměřeny tyto zvýšené koncentrace níže chlorovaných PCB:

• PCB 28 ve výši 130 μg/kg
• PCB 52 ve výši 37 μg/kg
• NEK podle vyhlášky o povrchových vodách (OGewV) na kongener: 20 μg/kg

Přístav Belgern (říční km 139,5)

Popis odběrného místa:           
Odběr vzorku byl proveden drapákem z lávky jednoho z kotvišť cca 100 m od ústí do přístavní nádrže v Hamburku. 
Hloubka vody v okamžiku odběru vzorku: cca 1,2 m.

Popis vzorku:            
Zřetelně na dvě části rozdělený sediment s tenkým, šedým, jemně písčito-jílovitým povlakem a pod ním černé, jílovitě 
hlinité bahno organického obsahu.
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4.4 Biomagnifikace

Podle Společenství oblasti povodí Labe (FGG Elbe, 2013) 
a MKOL (2014a) patří PCB, jak je popsáno v kapitole 2, k 29 
relevantním látkám znečišťujícím Labe – jednak vzhledem 
k jejich toxicitě a trvanlivosti, jednak vzhledem k jejich kon-
centraci ve vodním systému a z toho vyplývajících odnosů. 
V důsledku dlouhodobě nízkého stavu vody na středním a 
horním toku Labe v roce 2015 se plaveniny kontaminované 
PCB z velké části usadily v oblastech stojatých vod podél 
toku řeky. S příchodem příštích povodní se tyto sedimenty 
částečně remobilizují a budou nekontrolovatelně unášeny 
po proudu. Závisí pak na povodňové situaci, jak daleko se 
přemístí. Pokud budou záplavy tak vysoké, že budou zapla-
veny i přilehlé říční nivy, plaveniny zatížené škodlivinami se 
tam usadí natrvalo. Určitá část unášených PCB se dosta-
ne až do ekosystému přímořských mělčin – wattů (světové 
přírodní dědictví).

Kromě ohrožení lidského zdraví nelze vyloučit ani nega-
tivní dopady na společenstva vodních a obojživelných 
organismů a na využitelnost krmiv z přilehlých říčních niv. 
Vzhledem ke zjištěným obsahům PCB se zdají být tyto do-
pady pravděpodobné. V důsledku akumulace PCB dochází 
pak zejména na vyšších úrovních potravního řetězce 
(stupně trofie) ke škodlivým účinkům.

Obr. 25 Vývoj obsahů PCB (suma 6 PCB) v populaci cejna velkého (svalstvo, hmotnost v čerstvém stavu) v toku Labe v   
 letech 1994–2015; vzorek z Prossenu z r. 2015: bílé ryby (cejn, jelec jesen, ostoretka, plotice)     
 (data: ARGE ELBE, LfULG) 

Silné zvýšení obsahů PCB v roce 2015 v Labi dalo podnět 
k provedení mimořádných průzkumů v různých složkách 
životního prostředí. Zemský úřad pro ekologii, zemědělství 
a geologii (LfULG) konstatoval zvýšené nálezy PCB, 
dioxinů/furanů a dioxinům podobných polychlorovaných 
bifenylů v různých druzích ryb (viz obr. 25). V této souvis-
losti existují odpovídající doporučení pro konzumaci.

Od roku 1978 se jako bioindikátor na Labi používá cejn 
velký. Výsledky měření cejnů, provedené pracovním 
společenstvím ARGE ELBE, tak zpětně podávají dobré 
srovnání variability obsahů PCB v rybách z oblasti Gorle-
ben a Prossen. Průzkumy z let 1994, 1999 a 2009 ukazují 
sice v dolním úseku středního toku Labe (Gorleben) ten-
denci ke snižování kontaminace, ale tento trend nelze pot-
vrdit v oblasti Prossen/Schmilka. Odlov ryb u Schmilky byl 
proveden v říjnu 2002 po extrémních povodních na Labi. 
Vzorkování bílých ryb v oblasti Prossenu v říjnu 2015 uka-
zuje nejvyšší obsahy šesti PCB dle Ballschmitera. Zvýšení 
obsahu, vyvolané mimořádnou událostí, například povodní, 
havárií apod., se tedy odráží i ve vzorcích bioty.
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Infobox 5 ►Databáze vzorků životního prostředí

Spolková databáze vzorků životního prostředí je klíčovým nástrojem sledování životního prostředí v Německu. Slouží 
k dokumentování a archivaci stavu životního prostředí a znečištění škodlivými látkami. Vzorky, získávané nepřetržitě 
od počátku devadesátých let minulého století, jsou náročně upravovány, konzervovány a komplexně analyzovány a 
jedinečně mapují znečištění chemickými látkami v relevantních matricích zdejšího životního prostředí.

Diagramy znázorňují vývoj obsahů vybraných kongenerů PCB v populaci cejna velkého v Labi v oblastech Prossen, 
Barby, Cumlosen a Blankenese v letech 1993 – 2013. Jednotlivá místa odběru vzorků podávají informaci o kontami-
naci PCB v populaci cejna na vstupu Labe do Německa, mapují následky dodatečné kontaminace toku Labe vnosem 
polychlorovaných bifenylů z Muldy a Sály, zatížení středního toku Labe na bývalých vnitroněmeckých hranicích a 
výstup škodlivin u ústí Labe do Severního moře.

Srovnání vývoje koncentrací PCB na těchto čtyřech místech ukazuje, že zejména v polovině devadesátých let minu-
lého století se v blízkosti hranic s tehdejším Československem vyskytovaly ve svalovině osmi až dvanáctiletých cejnů 
velmi vysoké obsahy výše chlorovaných kongenerů PCB (PCB 153 > PCB 138 > PCB 180). V oblasti Barby a Cum-
losen jsou koncentrace PCB v rybách v té době jen třetinové. Proč jsou koncentrace PCB v populaci cejna ze slapo-
vého úseku Labe u Blankenese po celé sledované období vyšší než ve středním Labi, které ve stejné době vykazuje 
výrazně vyšší znečištění v plaveninách, není jasné. Na biomagnifikaci (efekt potravního řetězce) má možná vliv síla 
iontů, redoxní potenciál a pH. Celkově však koncentrace v biotě velmi dobře koresponduje s odpovídajícími nálezy 
v čerstvých sedimentovatelných plaveninách, i když dočasné nebo regionální škodní události se projevují méně 
zřetelně. Tady se nabízí domněnka, že cejn je daleko méně vázaný na jedno místo, než se dosud předpokládalo.
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5 Slapový úsek Labe

Slapový úsek Labe je úsek toku Labe charakterizovaný vli-
vem moře (odliv a příliv) mezi jezem Geesthacht (říční km 
585,9) a Severním mořem (Cuxhaven-Kugelbake, říční km 
727,7), resp. přímořskými mělčinami – watty. Od přístavu 
Hamburk je slapový úsek Labe upraven pro námořní lodě. 
Tato zhruba 140 km dlouhá vodní cesta vyžaduje – stejně 
jako přístav Hamburk – pravidelnou vodohospodářskou 
údržbu, tj. zajišťování plánem stanovených stavů vody z 
důvodu neustálého přirozeného vnosu sedimentů, a to jak 
z úseků nad Hamburkem, tak i směrem od Severního moře.

5.1 Sedimenty

Z výše položených úseků středního Labe jsou do slapo-
vého úseku Labe vnášeny pevné částice, z toho převážná 
část v podobě fluviálních plavenin. Podle MKOL (2014a) 
se dá předpokládat čistý vnos plavenin ve výši cca 650 
000 tun za rok. Ze Severního moře dochází k hydrauli-
cky podmíněnému transportu pevných částic mořského 
původu do estuáru až po Hamburk, přičemž spolehlivý 
údaj o množství a diferenciaci podle velikosti částic dosud 
není možný. Rozsah transportu pevných látek a prostoro-
vé rozložení množství jemného materiálu jsou určovány 
přílivem a odlivem a do značné míry ovlivněny odtokem 
vody z horní části povodí. Trvale nízký odtok vody z horní 
části povodí posiluje přílivem podmíněný transport směrem 
proti proudu, který odnáší také jemný materiál z pásma bra-
kické vody (říční km 655 až 710) až do přístavu Hamburk. 
Odpovídajícím způsobem se v průběhu času také mění 
příslušné poměry promísení v podélném profilu toku.

Znečištění sedimentů ve slapovém úseku Labe anorga-
nickými a organickými škodlivinami je do značné míry 
určováno nánosy z horních částí toku Labe (FGG Labe 
2013, MKOL 2014a). Převážně nižší obsah znečišťujících 
látek na úseku hamburského slapového Labe opro-
ti střednímu a hornímu Labi je způsobeno (1) trvalými 
sedimentačními procesy v oblastech stojatých vod lim-
nického Labe a přilehlých recentních údolnních niv, (2) 
směšováním více zatížených plavenin/sedimentů ze 
středního a horního toku Labe s neznečištěnými resp. méně 
znečištěnými plaveninami/sedimenty mořského původu, 
a (3) odtěžováním a kontrolovaným ukládáním více kon-
taminovaných sedimentů v areálu hamburského přístavu. 
Přesto se přes slapový úsek Labe dostane značná část 
odnosů znečišťujících látek až do pobřežních vod. Při ho-
dnocení stavu německého Severního moře v souvislosti s 
implementací rámcové směrnice ES o strategii pro mořské 
prostředí se došlo k závěru, že znečištění německého Se-
verního moře nebezpečnými látkami je příliš vysoké – do 
velké míry také v důsledku vnosů z Labe. Znečišťující látky 
mají negativní dopad na mořský ekosystém, resp. zvyšují 
zdravotní riziko pro mořské organismy. Přispívají k tomu, 
že v současné době není dosaženo dobrého ekologického 

stavu moře, tak jak to vyžaduje směrnice a jakého se má 
dosáhnout do roku 2020.

Pro detailní zobrazení situace znečišťujících látek vázaných 
na sedimenty v oblasti přístavu Hamburk a jejich vývo-
je v čase jsou k dispozici analytická data z referenčních 
měrných profilů sedimentů Správy hamburského přístavu 
(Hamburg Port Authority) od roku 1991. Obrázek č. 26 
znázorňuje jejich umístění v oblasti hamburského slapo-
vého Labe. Ve sledovaném období let 2000 až 2013 lze 
konstatovat trvale nízký trend obsahů PCB na úseku ham-
burského slapového Labe. Obsahy jednotlivých kongenerů 
PCB kolísají jak časově, tak i prostorově jen nepatrně. Tyto 
hodnoty s přibývajícími říčními kilometry klesají (viz též obr. 
26). To lze vysvětlit rostoucím promísením s mořskými, 
resp. estuárními sedimenty. Vlastní zdroje PCB ze samot-
ného Hamburku lze – oproti osmdesátým letům minulého 
století – považovat za druhořadé.

Údaje v tabulce č. 5 dokumentují, že koncentrace jednot-
livých kongenerů PCB činí zpravidla < 5 µg/kg a že sumární 
hodnota výše chlorovaných PCB (138, 153, 180) je zhruba 
trojnásobně větší než sumární hodnota níže chlorovaných 
PCB. V pořadí jejich průměrného obsahu (mediánu) za ob-
dobí 2000 až 2013 dominuje mezi PCB dle Ballschmitera 
kongener 153 před kongenerem 138 a kongenerem 180. 
Následují kongenery 101, 52 a 28 (viz tab. 5 a příloha 7).

5.2 Vnosy vázané na plaveniny

Dlouhodobá fáze s průtoky < 700 m3/s na středním toku 
Labe od konce dubna do začátku prosince roku 2015 vedla k 
tomu, že většina plavenin kontaminovaných PCB sedimen-
tovala v oblastech stojatých vod. Vzhledem ke zvýšeným 
průtokům > 700 m3/s v období od 7. 12. do 13. 12. 2015 na 
úrovni Neu Darchau lze předpokládat, že došlo k částečné 
remobilizaci těchto čerstvých sedimentů. V důsledku bylo 
nutné počítat s poměrným přenosem kontaminace PCB ze 
středního toku Labe až do hamburského slapového úseku 
Labe. Na základě této úvahy byl v Bunthausu s vysokým 
časovým rozlišením získán materiál vzorků ke zdokumen-
tování předpokládaného vnosu PCB (viz obr. 27). Odběr 
vzorků se prováděl pomocí vysoce výkonné odstředivky 
(viz infobox 2, část II).

Diagram č. 27 uvádí výsledky analýzy deseti odběrů vzorků 
odstředivkou, které byly získány za povodňových podmínek 
v Bunthausu v prosinci 2015, v porovnání s referenčním 
měřením ze srpna 2015, kdy probíhal odběr vzorků za níz-
kého stavu vody, a dále průtok na referenční vodoměrné 
stanici Neu Darchau. Použitím mobilní odstředivky bylo 
možné provést přesně na den novou kontrolu kvality plave-
nin v povodňové vlně.

1 1/2 hodiny po vysokém stavu vody za přílivu následuje 3 až 
5hodinový odběr plavenin vysoce výkonnou odstředivkou. 
Takto získané vzorky jsou reprezentativní pro fázi odlivu. 
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Obr. 26  Rozmístění referenčních měrných profilů sedimentů v hamburském slapovém úseku Labe a krabičkové schéma   
 sumárních hodnot 7 PCB (kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) v referenčních měrných profilech hamburského  
 přístavu v letech 2000 – 2013 (n na každou lokalitu = 17 až 20) (data: HPA)

PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Summe
6 PCB

Summe 
7 PCB

µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS

Min. 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 2,6 2,8

Mittel 1,0 1,3 2,2 1,4 4,1 5,4 3,4 17,6 19,0

Median 0,9 1,0 2,0 1,2 3,7 4,9 3,2 16,1 17,2

Max. 3,6 5,0 30,0 10,0 11,0 14,0 9,7 57,0 58,0

Tab. 5  Obsahy PCB v čerstvých sedimentech hamburského slapového úseku Labe (popisná statistika pro období let 2000  
 až 2013) (data: HPA)
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Zatímco níže chlorované PCB 28, 52, 101, 118 vykazují 
přibližně konstantní nízké obsahy pod 5 µg/kg, dochází 
u výše chlorovaných PCB 138, 152, 180 k nárůstu obsa-
hu o 6–8 µg/kg v prosincových vzorcích oproti příslušné 
hodnotě vzorku ze srpna (viz obr. 27). Kromě toho se uka-
zuje, že hodnoty PCB ve vzorcích z odstředivky jsou dobře 
srovnatelné s hodnotami ze sedimentační nádrže (viz obr. 
28). I zde lze rozeznat zvýšení koncentrace související s 
určitou událostí oproti srpnovému vzorkování.

Diagramy č. 28 a 29 představují další časovou úroveň in-
tegrace vnosu PCB do slapového úseku Labe; zobrazují 
výsledky analýzy čerstvých sedimentovatelných plavenin 
ze sedimentačních nádrží v měřicích stanicích Bunthaus 
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Obr. 27  Obsahy PCB (denní směsné vzorky, plaveniny z odstředivky) z měřicí stanice Bunthaus z prosince 2015   
 (data: Ústav hygieny a životního prostředí, Hamburk)

a Seemannshöft. Z retrospektivy roku 2014 na diagramu 
č. 28 je zřejmé, že zvýšené hodnoty PCB byly prokázány 
i v minulosti, např. na přelomu let 2014/2015. Vzhledem 
k tomu, že dochází do značné míry k paralelnímu nárůstu 
všech kongenerů PCB, lze předpokládat, že se zde musí 
jednat o uvolňování PCB ze starších, více kontamino-
vaných sedimentů z oblasti dolního úseku středního toku 
Labe.

V prosinci 2015 se naproti tomu obsahy jednotlivých 
kongenerů PCB zvyšují nejednotně. Obzvlášť nápadný 
je nadměrný nárůst výše chlorovaných PCB (138, 153, 
180) ve srovnání s níže chlorovanými PCB (28, 52, 101) 
(2014: kvocient výše chlorovaným kongenerům vůči níže 
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Obr. 28  Obsahy PCB (měsíční směsné vzorky, sedimentační nádrže) v měřicí stanici Bunthaus z let 2014 a 2015    
 (data: Ústav hygieny a životního prostředí, Hamburk)

chlorovaným = 4,3; 2015: kvocient výše chlorovaným 
kongenerům vůči níže chlorovaným = 7,6). Tento nárůst 
související se škodní událostí lze prokázat (za celý rok) na 
celém německém úseku toku až do Hamburku (viz kapito-
la č. 4). Na rozdíl od předchozích zjištění stoupají úrovně 
PCB v prosinci 2015 paralelně s průtokem, to znamená, 
že dochází k významnému zvýšení odnosu ve srovnání 
s nárůstem obsahů v prosinci 2014. Obojí představuje 

působivý doklad o dálkovém transportu škodlivin jemných 
sedimentů vysoce zatížených PCB z dolního toku českého 
Labe na vzdálenost 650 km až do hamburského slapového 
úseku Labe.

Z výsledků analýzy vzorků ze stanice Seemannshöft na 
rozdíl od vzorků ze stanice Bunthaus vyplývá, že vzhledem 
ke zde převažujícímu silnějšímu promísení s nekontamino-
vanými mořskými/estuárními plaveninami nelze dosud zjis-
tit žádný nárůst PCB související se škodní událostí (viz obr. 
29). Otevřenou otázkou zůstává, zda s příchodem dalších 
záplav budou zvýšené obsahy PCB prokazatelné i na tomto 
místě.
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Obr. 29  Obsahy PCB (měsíční směsné vzorky, sedimentační nádrže) měřicí stanice Bunthaus v roce 2014 a 2015  
  (Údaj: Ústav hygieny a životního prostředí, Hamburk)

5.3 Posouzení dopadů

Zhoršení kvality sedimentů v důsledku zvýšených obsahů 
PCB v plavenině může mít kromě škodlivého účinku na 
vodní prostředí také významné hospodářské důsledky 
– a to zejména v přístavu Hamburk. V důsledku hydrauli-
cky podmíněného přenosu látek po proudu je prokazován 
významně zvýšený obsah PCB dnes již až do oblasti spod-
ního středního toku Labe (Schnackenburg, říční km 474,5). 
Hodnota NEK pro nejméně jeden z výše chlorovaných 
kongenerů PCB je zde v čerstvých sedimentovatelných 
plaveninách překračována od dubna 2015 (viz tab. 3). V 
prosinci 2015 byl na tomto stanovišti zjištěn dosud nejvyšší 
obsah v sumě 6 PCB s hodnotou 118 µg/kg. První nálezy 
související se škodní událostí jsou pro hamburský úsek 
slapového Labe (Bunthaus, říční km 609,2) k dispozici z 
prosince 2015.

Hamburg Port Authority (HPA) a Spolková správa vodních 
cest a lodní dopravy (WSV) musí na slapovém úseku Labe 
(včetně tzv. delegovaného úseku – říční km 607,5 až 638,9) 
vybagrovat ročně několik milionů krychlových metrů sedi-
mentu a následně ho rozmístit ve vodním toku nebo – v 
případě velké kontaminace – na souši, aby byla zajištěna 
splavnost pro lodní dopravu od moře. Tím vznikají městu 
Hamburk i spolkové vládě ročně náklady ve výši cca 100 
milionů eur.

Dle dohody s Ministerstvem energetického přechodu, 
zemědělství, životního prostředí a venkovských oblastí 
spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko převáží HPA od roku 
2005 méně kontaminované labské sedimenty z oblasti 
Hamburku k úložnému místu bóje E3, což je vybraná loka-
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lita v Severním moři asi 15 km severozápadně od ostrova 
Scharhörn. Ukládání sedimentů je doprovázeno rozsáhlým 
monitorovacím programem sedimentů a bioty, zkoumajícím 
chemii sedimentů, prostorové rozložení vybagrovaného 
materiálu a bioakumulaci. V závislosti na místě původu v 
delegovaném úseku resp. v zemských přístavních vodách 
hodnoty škodlivin kolísají. Během fáze přepravování vy-
bagrovaného materiálu až do jara 2010 byla ve zkouma-
ném typickém spektru druhů v centru vykládky (400 m x 
400 m) a částečně také v okolí 1 km zjištěna kontaminace 
HCB, oktachlorstyrenem, organocínovými sloučeninami a 
DDT. Zvýšené obsahy se datovaly až do roku 2012, což 
je zdůvodněno překrytím / novou sedimentací (capping) a 
sníženou biologickou dostupností (HPA 2014, UBA 2015).

Vzhledem k výrazně klesajícím obsahům škodlivin v lab-
ských sedimentech bylo v polovině devadesátých let mi-
nulého století zavedeno přemísťování vybagrovaného 
materiálu v toku řeky jako dodatečná složka koncepce 
managementu sedimentů. V říjnu 1996 rozhodli v této 
souvislosti ministři životního prostředí německých spolko-
vých zemí ležících v povodí Labe o směrných hodnotách 
pro hodnocení škodlivin v Labi. Tyto hodnoty vycházejí z 
doporučení pro nakládání s kontaminovaným vybagro-
vaným materiálem dle ARGE ELBE (1996). V roce 1988 
dohodl následně tehdejší Úřad pro životní prostředí a 
hospodářství rámcové podmínky pro překládání vybagro-
vaného materiálu z přístavu Hamburk, resp. z hamburské-
ho slapového úseku Labe. Tím byla upravena kvalitativní 
schopnost překládání pro následující anorganické a orga-
nické znečišťující látky: As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn a 
dále AOX, DDT a metabolity, HCB, izomery HCH, kongene-
ry PCB, TBT. Pro polycyklické aromatické uhlovodíky a ro-
pné uhlovodíky nebyly předepsány žádné hodnoty, protože 
ty se projevovaly ve specifických oblastech kontaminace 
(např. v okolí rafinerií, jako následky válečných škod), které 
nesledovaly žádný „labský vzor“.

S ohledem na zavedení různých evropských směrnic, jako 
je Rámcová směrnice o vodách, Rámcová směrnice o stra-
tegii pro mořské prostředí, Směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť a dohoda mezi Spolkovým ministerstvem dopra-
vy (BMVBS), Spolkovým ministerstvem životního prostředí 
(BMU), Správou vodních cest a lodní dopravy (WSV) a 
přímořskými spolkovými zeměmi (Meklenbursko-Přední 
Pomořansko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hamburk, Brémy, 
Dolní Sasko) o společných přechodných ustanoveních pro 
nakládání s vybagrovaným materiálem v pobřežních vo-
dách (GÜBAK) bylo nutné revidovat hamburský akční plán 
z roku 1998. Toho bylo dosaženo Přechodnou úpravou z 
roku 2012. Seznam parametrů znečišťujících látek a jejich 
specifické „mezní hodnoty“ přitom nebyly změněny.

Prostorový rozsah působnosti GÜBAK sahá v rámci řeky 
Labe od pobřeží až po přístavní kanál ve Freiburgu (říční 
km 683). Odtud až na hranici Hamburku – a stejně tak nad 

hamburským přístavem – platí příslušná doporučení v Po-
kynech pro nakládání s vybagrovaným materiálem ve vnit-
rozemí (HABAB). Pro samotný delegovaný úsek spolkové 
vodní cesty Labe, tzn. úsek slapového Labe mezi říčním km 
607,5 a říčním km 638,9, ve kterém stát přenesl (delegoval) 
udržování vodní cesty Labe na Svobodné a hanzovní 
město Hamburk, jsou rozhodující požadavky společného 
akčního plánu pro přemísťování vybagrovaného materiálu 
(Přechodná ustanovení).

V listopadu 2015 zahájila svou práci pracovní skupina pro 
revizi dohody GÜBAK, ve které je zastoupena spolková 
vláda a spolkové země. Tyto práce pokračují. Vzhledem k 
tomu, že dohody dle GÜBAK budou mít také dopad na ob-
sah hamburských předpisů, není v současné době smyslu-
plné aktualizovat hamburská Přechodná ustanovení z roku 
2012. Jak v novele GÜBAK, tak také v Hamburské koncepci 
postupů (Hamburger Handlungskonzept) bude nutné zoh-
lednit odborné poznatky a formální doporučení FGG Elbe / 
Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty z let 2013/14.

Podle současných poznatků nelze jako nejhorší vari-
antu vyloučit, že se kvalita sedimentů, odtěžovaných a 
překládaných pro udržení splavnosti pro námořní lodě, v 
důsledku dálkového transportu PCB v některých dílčích 
oblastech přístavu zhorší natolik, že tento vytěžený ma-
teriál pak nebude z důvodů ochrany životního prostředí 
možné překládat/ukládat do vodního toku jako dosud. 
Úplné odstranění těchto sedimentů, jejich úprava v zařízení 
METHA (zařízení pro mechanickou separaci a odvodnění 
přístavních sedimentů) a následné řízené ukládání na souši 
je však náročné a nákladné. Pokud by se kvalita čerstvých 
sedimentovatelných plavenin v celé oblasti hamburského 
slapového úseku Labe zhoršila natolik, že by jemné sedi-
menty těžené pro zachování splavnosti již nebyly vhodné 
pro prosté překládání, mělo by to nejen významné finanční 
dopady. Vzhledem k technickým a logistickým omezením 
(maximální propustnost zařízení METHA) by část těchto 
sedimentů musela zůstávat ve vodě, čímž by již nebylo 
možné vyloučit případná omezení pro hluboký ponor.

Podle místa překládky pak platí různé dohody ohledně kva-
lity sedimentů: Pro překládání (kontaminovaného) vybagro-
vaného materiálu v rámci hamburského slapového úseku 
Labe je určující „Koncepce s pokyny pro přemísťování vy-
bagrovaného materiálu z přístavu Hamburk v proudu Labe“ 
(Přechodná ustanovení) (viz tab. 6). Podle této koncepce 
je nutné minimálně vypracovat prognózu dopadů, pokud je 
obsah PCB (à kongener) > 25 μg/kg. Od obsahu PCB (à 
kongener) > 50 μg/kg nesmí být vybagrovaný materiál již 
překládán v rámci hamburského slapového úseku Labe, 
ale musí být nákladně odstraňován, upravován a ukládán 
na skládku.
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Hinter-Látka I I-II II II-III III III-IV IV

Kongener PCB
7 (látek) po n. n. ≤ 2 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 25 ≤ 50 > 50

V jednotlivých třídách kvality jsou zobrazeny příslušné maximální hodnoty, dolní limit třídy se pak odvíjí od 
maximální hodnoty předcházejícítřídy kvality.

Tab. 6 Stupně kvality PCB dle ARGE ELBE (BSU & HPA 2012)

Tab. 8 Požadavky GÜBAK pro koncentrace znečišťujících látek ve vybagrovaném materiálu > směrná hodnota 2   
 (GÜBAK 2009) 

Koncentrace znečišťujících látek ve vybagrovaném materiálu > SH2

1. Opatření jako v případě > SH1, < SH2 (viz níže) a navíc:

2. Prošetřit původ kontaminace a trvat na jeho odstranění, např. informování příslušného orgánu.

3. Prověřit možnosti technického zpracování vybagrovaného materiálu (např. separace více kontaminované části a její uložení na  
 souši nebo opětovné využití dílčích frakcí) nebo využití, resp. uložení méně kontaminovaných nebo zpracovaných částí do vody.

4. Zvážit uložení v moři a na pevnině:
  - Ověřit a vyhodnotit možnosti izolace vybagrovaného materiálu ve vodě (např. capping nebo umělé ostrovy) s přihlédnutím 
   k technickým, ekonomickým a ekologickým aspektům.
  - Ověřit, zda je k dispozici vhodná plocha jako úložiště pro zajištěné uložení vybagrovaného materiálu na souši s vyhodno-
   cením následujících faktorů:
   · rizika pro lidské zdraví,
   · rizika pro životní prostředí v souvislosti s ukládáním na souši (např. uvolňování znečišťujících látek, vyloučení budoucího  
    využití, zabrání krajiny), 
   . nebezpečí spojená s přepravou a pozemním ukládáním,
   · ekonomické rozvahy (např. náklady na přepravu, energie, skládkování),
   · srovnávací vyhodnocení možností ukládání ve vodě i na souši.

     Koncentrace znečišťujících látek ve vybagrovaném materiálu > SH1, < SH2

1. Prověřit možnost využití nebo recyklace vybagrovaného materiálu.
2. Zpracovat prognózu dopadů a příp. monitorovací program.
3. Ověřit zmírňující opatření ke snížení škodlivých vlivů na životní prostředí při odtěžování a ukládání vybagrovaného materiálu.
4. Pokud prognóza dopadů ukáže, že ukládání vybagrovaného materiálu ve vodě vede ke značnému nebo trvalému negativnímu  
 vlivu na předměty ochrany (lidské zdraví, lodní doprava, zvířata a rostliny apod.) nebo v místě uložení ke kumulaci znečišťujících  
 látek a živin v sedimentu, provést opatření jako v případě > SH2 (viz výše).
5. Jinak: Udělení povolení.

Překročí-li sumární hodnota 7 kongenerů PCB hodnotu 40 μg/kg, pak platí následující požadavky (viz tab. 8):

Kon-
cen-
trace

Směrné hodnoty
Severní moře

SH1                        SH2

Směrné hodnoty
Baltské moře

SH1                        SH2

Suma 7 PCB μg/kg 13 40 40 120

Znečišťující látky

Těžké kovy: vztaženo na frakci < 20 μm sušiny
Organické látky: vztaženo na frakci < 63 μm sušiny
TBT: vztaženo na celkovou frakci

Tab. 7 Směrné hodnoty PCB dle GÜBAK (GÜBAK 2009) 

Pro přemísťování hamburského vybagrovaného materiálu do pobřežních oblastí platí jiné („přísnější“) limity znečištění. 
Zde jsou rozhodující specifikace „Společných přechodných ustanovení pro nakládání s vybagrovaným materiálem v 
pobřežních vodách – GÜBAK“ (viz tab. 7):
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Parameter Einheit 2005 2006-1 2006-2 2007-1 2007-2 2015-1

∑ 7 PCB < 63 µm Köhlbrand µg/kg TS 29,8 21,7 26,3 19,1 24,8 15,7

∑ 7 PCB < 63 µm Norderelbe µg/kg TS 27,5 24,8 18,0 17,5 17,5 15,0

∑ 7 PCB < 63 µm Süderelbe µg/kg TS 23,1 21,5 19,0 21,9 19,3 15,3

Tab. 9 Obsahy PCB v hamburském vybagrovaném materiálu (data: HPA)

Ve vybagrovaném materiálu z relevantních dílčích úseků 
Norderelbe a Süderelbe činil aritmetický průměr v letech 
2005 – 2007 pro sumu 7 kongenerů PCB (28, 52, 101, 118, 
138, 153, 180) 22,1 μg/kg (viz tab. 9). Vzhledem k tomu, že 
průměrný obsah v roce 2015 byl (v průměru) 15,3 μg/kg, a 

Dohoda 2008
Sedimenty z jednotlivých dílčích úseků smějí být 
ukládány pouze tehdy, pokud aritmetický průměr jejich 
chemických nebo ekotoxikologických parametrů není 
významně vyšší než odpovídající aritmetické průměry 
stejných dílčích úseků z let 2005 až 2007, tzn., že je 
nutné porovnat aktuální hodnoty kontaminace – např. 
v bagrovací oblasti Köhlbrand s předchozími hodnota-
mi a stejně tak v oblastech bagrování jižního a 
severního ramene Labe (Süderelbe a Norderelbe).

Pro přemísťování hamburského vybagrovaného materiálu k 
bóji E3 je určující úprava dohody mezi HPA a Ministerstvem 
energetického přechodu, zemědělství, životního prostředí 
a venkovských oblastí Šlesvicka-Holštýnska z roku 2008 
(novela z roku 2016):

tudíž pod relevantní mezní hodnotou PCB, bylo možné ma-
teriál (s ohledem pouze na tuto znečišťující látku) ukládat 
k bóji E3. Za hypotetického předpokladu (nejhorší scénář), 
že kontaminace PCB se zvýší o 15 – 20 μg/kg (sumární 
hodnota 7 PCB) na celkových 30 – 35 μg/kg, by bylo nutné 
vycházet z výrazného zhoršení ve smyslu uvedené dohody. 
To by mělo za následek, že tento vybagrovaný materiál by 
se již nesměl ukládat k bóji E3.

V neposlední řadě z této úvahy vyplývá, že jak z pohle-
du ochrany vod, tak také zejména z důvodu značného 
finančního významu je nutné, aby stupeň znečištění lab-
ských sedimentů ve střednědobém horizontu dosáhl takové 
úrovně, která umožní nákladově výhodnější přemísťování 
sedimentů v řece – a to trvale bez nebezpečí pro životní 
prostředí. Riziko jedné jediné škodní události na konta-
minaci v celém toku Labe, v přilehlých stanovištích nebo 
na přístavní průmysl lze sice kvantifikovat pouze s výhra-
dou, dojde-li však ke škodní události takového rozsahu, 
že by byly výrazně dotčeny všechny předměty ochrany a 
vodohospodářsky relevantní požadavky, byla by celková 
škoda obrovská.
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6 Shrnutí a výhled

Jak v minulosti, tak i aktuálně pocházejí výše chlorované 
PCB v povodí Labe z větší části z České republiky. V této 
souvislosti se podařilo identifikovat zvlášť relevantní his-
torické bodové zdroje PCB, jako je automobilka Škoda v 
Mladé Boleslavi (na Jizeře, pravostranný přítok Labe) a 
SPOLCHEMIE v Ústí nad Labem. Na rozdíl od výše chlo-
rovaných PCB pocházejí níže chlorované PCB převážně z 
těžebních regionů rudy (použití PCB v hornictví (hydraulický 
olej)). V současné době dochází k jejich vnosu do Labe z 
odvodňovacích štol vedoucích do Muldy a Sály. Za rele-
vantní dočasné úložiště perzistentních znečišťujících látek 
jako PCB a sekundární zdroj škodlivin se dnes považuje 
střední tok Labe. Jsou to dočasně nebo permanentně na 
hlavní proud napojené oblasti stojaté vody (mrtvá rame-
na, tůně, přístavy, oblasti výhonů), které při malých nebo 
průměrných průtocích fungují jako úložiště znečišťujících 
látek; v případě povodní se však mění na jejich zdroj.

Od jara 2015 byly v Labi zjištěny historicky vysoké hodnoty 
PCB. Na dlouhých úsecích (několik set říčních kilometrů) 
a během dlouhého období (několik měsíců) dochází ke 
značnému překročení norem enviromentální kvality (NEK) 
stanovených pro PCB ve vyhlášce o povrchových vodách 
(OGewV). Významně zvýšené koncentrace PCB jsou pro-
kázány až do oblasti dolního středního toku Labe (Schna-
ckenburg, říční km 474,5). MKOL potvrdila, že se zdroj 
znečištění nachází v České republice v aglomeraci Ústí 
nad Labem. Podle informací České inspekce životního 
prostředí (ČIŽP) bylo hlavní příčinou nálezu zvýšeného ob-
sahu PCB čištění plavební dráhy (prohrábky). Státní pod-
nik Povodí Labe udává naopak jako příčinu extrémně vy-
sokých koncentrací neodborné odstranění starého nátěru 
s obsahem PCB z železničního mostu přes Labe na území 
města Ústí nad Labem.

Předložené výsledky rozborů potvrzují předpoklad, 
že hlavním zdrojem znečištění byly sanační práce na 
železničním mostu v Ústí nad Labem. V dubnu 2015 bylo 
na měřicích stanicích jakosti vody v Děčíně i ve Schmilce 
zjištěno prudké zvýšení obsahů PCB v čerstvě sedimento-
vatelných plaveninách (měsíční směsné vzorky) na více než 
1 500 µg/kg. Jako maximální kontaminace byla naměřena 
sumární hodnotou 6 PCB ve výši 6 000 µg/kg v květnu 
ve Schmilce. Od dubna 2015 činily obsahy PCB více než  
1 400 µg/kg. Naměřený obsah PCB ve výši téměř 120 µg/
kg ve Schnackenburgu v prosinci 2015 dokládá, že došlo 
k relevantnímu odnosu znečištění po délce přinejmenším 
500 říčních kilometrů.

Vzhledem k výrazně nízké hladině vody v oblasti středního 
a horního Labe v roce 2015 došlo k usazení plavenin 
znečištěných PCB především v oblastech stojaté vody po-
dél toku Labe. V prosinci 2015 došlo v důsledku zvýšených 

odtoků nad 700 m³/s (referenční vodoměrná stanice Neu 
Darchau) k prvnímu zvýšení vnosu PCB souvisejícího s 
touto událostí do slapového úseku Labe. To také dokládají 
výsledky ze sedimentační nádrže hamburské měřicí stanice 
Bunthaus (říční km 609,2). Obzvlášť výrazné je nadměrné 
zvýšení množství kongenerů PCB 180, 153 a 138. Lze 
počítat s tím, že v souvislosti s nejbližšími povodňovými 
stavy se v Bunthausu opět zjistí zvýšení obsahů PCB. Do-
sud nebyla ale v Hamburku překročena norma enviromen-
tální kvality (NEK) 20 μg/kg v jednotlivých kongenerech. 
Ukazuje se, že vzhledem k silnějšímu promísení s nekonta-
minovanými mořskými/estuárními plaveninami/sedimenty v 
Seemannshöftu nebylo (dosud) zjištěno zvýšení koncentra-
ce PCB.

V současné době není jasné, jak se ve střednědobém a 
dlouhodobém horizontu odrazí škodní událost PCB na 
kvalitě sedimentů v hamburském přístavu. Zde se musí 
každý rok vybagrovat několik milionů krychlových metrů 
sedimentů a následně je umístit ve vodním toku nebo na 
souši, aby se zajistil lodní dopravě přístup k moři. Podle 
současného stavu vědomostí nelze zcela vyloučit, že se 
kvalita sedimentů v důsledku této událostí natolik zhorší, že 
z ekologických důvodů již nebude možné ukládat část jem-
ných sedimentů jako dosud na jiné místo do vody. Úplné 
odstranění těchto sedimentů, jejich úprava a následné 
ukládání na skládce je z technických důvodů vyloučeno. 
Důsledkem by bylo přinejmenším dočasné ohrožení 
bezpečné dostupnosti hamburského přístavu pro námořní 
lodě.

Pro získání odpovídajících poznatků z této škodní události 
a pro úspěšnou aplikaci moderního managementu povo-
dí je zapotřebí, aby se uvedly do praxe doporučené pos-
tupy obsažené v koncepci pro nakládání se sedimenty 
společenství FGG Elbe a MKOL. K tomu patří zejména také 
opatření pro udržitelné snižování množství znečišťujících 
látek v povodí horního toku. Ta slouží zároveň k naplnění 
environmentálně právních požadavků, formulovaných 
např. v Rámcové směrnici o vodách nebo v Rámcové 
směrnici o strategii pro mořské prostředí. Proto je nezbyt-
né zajistit na základě myšlenky solidárního společenství v 
rámci FGG Elbe a MKOL, aby se pomocí plánů povodí a 
programů opatření podle Rámcové směrnice o vodách nat-
rvalo dosáhlo kvalitativně dobrého látkového složení plave-
nin a sedimentů.

Vodní toky jsou vysoce komplexní dynamické ekosysté-
my. V souvislosti s jejich využíváním pro lodní dopravu 
je většinou zapotřebí aktivně nakládat se sedimenty. Po-
kud se má se sedimenty nakládat udržitelným způsobem, 
je nezbytně nutné chápat procesy a systémy v jejich 
komplexitě a celistvosti. Tak například se musí přijímat 
rozhodnutí o tom, zda vybagrované sedimenty budou uk-
ládány ve vodách (přemísťování sedimentů), na základě 
detailního šetření a hodnocení napříč environmentálními 
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médii. V přípravné fázi se musí znázornit ekologické, eko-
nomické a sociální dopady plánovaných postupů. Faktory, 
které mají zásadní vliv na způsob smysluplné manipulace 
s vybagrovaným materiálem, je jednak jeho kontaminace 
znečišťujícími látkami, jednak abiotické a biotické podmín-
ky panující v místě uložení. Hlavní prvky integrovaného 
nakládání se znečišťujícími látkami / sedimenty jsou zákla-
dem pro vyrovnaný kvantitativní režim sedimentů a jejich 
kvalitativně dobré látkové složení. Obojí je zvlášť důležité 
pro udržení přirozených funkcí vodních toků a společenstev 
typických pro přírodní prostor. Dosažení těchto cílů je v 
souladu s tematickými a formálními požadavky ochrany 
vod, moří, přírody a půdy a s nimi spojenými esenciálními 
funkcemi ekosystémů včetně nepostradatelných způsobů 
užívání vod.

Národní a mezinárodní plány a programy na druhý pláno-
vací cyklus podle Rámcové směrnice o vodách (2016 – 
2021), které byly předloženy Evropské komisi, dokládají, 
že je chemický stav toku Labe špatný. Je zřejmé, že se 
musí při sanaci starých ekologických zátěží v okolí vodních 
toků a ve vodních tocích přihlédnout ke stávající kontami-
naci anorganickými a organickými škodlivými látkami a v 
důsledku toho tyto látky zadržet, resp. odtěžit již v místě 
jejich zdroje – nebo přinejmenším v jeho blízkosti.

Ministři životního prostředí spolkových zemí v povodí Labe 
upozorňují proto ve svém prohlášení z roku 2015 prá-
vem na to, že snížení chemického znečištění toku Labe 
představuje velkou výzvu. Ministryně, ministři a senátoři 
považují za nezbytné, aby se ve druhém plánovacím cy-
klu Rámcové směrnice o vodách od roku 2016 realizovala 
další opatření ke zlepšení jakosti vodních toků. Shodují se 
na tom, že se musí při sanaci starých ekologických zátěží 
přihlédnout ke kontaminaci anorganickými a organický-
mi škodlivými látkami a pokud možno je zadržet v místě 
zdroje. Za tímto účelem vypracovalo jak společenství FGG 
Elbe (2013), tak i MKOL (2014a) rozsáhlé koncepce pro 
nakládání se sedimenty pro celé povodí s návrhy správ-
né praxe pro dosažení nadregionálních operativních cílů. 
Tyto návrhy zahrnují následující doporučení pro správný 
management sedimentů: (1) snížení / sanace bodových 
zdrojů, (2) snížení / sanace starých ekologických zátěží, (3) 
odstranění mobilizovatelných úložišť starých sedimentů, 
nakládání s jemnými sedimenty v toku ve spojitosti s op-
timalizací strategié údržby pro různé účely využívání vod, 
(4) snížení vnosů kontaminovaných jemných segmentů z 
dalších zdrojů a (5) využívání a management míst, kde se 
ukládájí látky.

Na základě získaných poznatků o příčinách a následcích 
výrazně zvýšených obsahů PCB v podélném profilu Labe 
se musí pro další zlepšení pochopení procesů a systému 
realizovat tyto konkrétní kroky:

• Vypracování bilance PCB s určením úniku zdroje úniku, 
dočasných a trvalých funkcí úložišť, a to s přihlédnutím 
k případným látkovým procesům odbourávání nebo 
transformace

• Zjištění ročních odnosů PCB
  a) počínaje místem nad zdrojem znečištění  

  a bezprostředně pod ním,
  b) na česko-německém hraničním profilu,
  c) na začátku horního úseku středního  

  toku Labe,
  d) na začátku dolního úseku středního  

  toku Labe,
  e) na přechodu do slapového úseku Labe
  f) na přechodu do estuáru

• Zjištění odnosu PCB z toku řeky do říční nivy při vyso-
kých průtocích

• Intenzivní průzkum k otázkám biomagnifikace a ekoto-
xikologie

• Vypracování a realizace opatření s cílem minimalizace 
škod v místě škody

• Zjištění dalších potenciálů škod vycházejících ze 
srovnatelných nátěrů stavebních objektů

• Prověření právních aspektů (aplikace zákona o škodách 
na životním prostředí)

• Vypracování koncepce monitoringu „Látkové extrémy“ 
dodatečně k měření hydraulicky extrémních situací 
(malé a vysoké kulminační průtoky) z programu měření 
spolkové vlády/spolkových zemí, včetně odpovídající 
novely koncepce o haváriích (varovný a poplachový 
plán)

• Snížení potenciálu škod cíleným odstraněním stá-
vajících hotspotů PCB a dalších stěžejních bodů 
znečištění.

Zvýšení obsahů PCB v závislosti na škodní události 
představuje zhoršení jakosti látkového složení vod podle 
Rámcové směrnice o vodách, resp. spolkového vodního 
zákona. Mnohé na sebe navazující útvary povrchových 
vod vykazují prokazatelně po celé měsíce mnohonásobné 
překročení NEK pro PCB. V této souvislosti je proto třeba 
vyjasnit, zda se jedná o škodu na životním prostředí pod-
le evropské směrnice o odpovědnosti za životní prostředí 
nebo podle německého, resp. českého zákona o škodách 
na životním prostředí. Pokud tomu tak je, je třeba učinit v 
souladu s požadavky těchto předpisů odpovídající kroky jak 
z formální, tak i z věcné stránky.

Tato škodní událost naléhavě dokládá, jak důležité jsou 
nadnárodní snahy o sanaci zdrojů znečišťujících látek 
v blízkosti samotného zdroje v celém povodí Labe.
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