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Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny

Distribution pattern of the organic pollutants and heavy metals along the Bílina river profile
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Abstract: The presented study provides a systematic evaluation of
organic and inorganic pollutants in the Bílina River from its
spring to the confluence with the Labe River. Based on the analyt-
ical data polyline map diagrams are created showing the variation
in the concentration of the contaminants. Changing character of
the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) has been identified
as a function of different dominant source of pollutants, such as
petrochemicals, coals combustion products, and petroleum com-
bustion products. The inorganic species in the Bílina river sedi-
ments show a fairly inhomogeneous regional pattern of individual
elements. Abrupt increase in concentration can be spatially linked
to adjacent chemical plants, brown coal open pit mines, or extrac-
tion of other mineral raw materials. Sharp decrease in the amount
of some heavy metals, e.g. Co, Ni, Pb, V are observed in areas
where the Bílina River is diluted by the water brought in by the

Sub-Krušné hory water pipeline and by the industrial Nechranice
water pipeline.

V současné době se objevuje řada environmentálně orien-
tovaných studií, které si kladou za cíl popsat a zdokumen-
tovat stav životního prostředí. Vznikají rozsáhlé databáze
obsahující velké množství údajů o anorganických i orga-
nických látkách v horninovém prostředí, půdě a říčních se-
dimentech. Získat relevantní informaci o stavu našeho ži-
votního prostředí a vzájemné propojenosti jednotlivých
jevů lze pouze s využitím nástrojů pro komplexní zpra-
cování naměřených dat. Jako vhodné se nabízí prostředí
ArcGIS, kde je možné naměřená data vizualizovat, po-
drobněji prostorově analyzovat, graficky zpracovat pro ná-
slednou interpretaci a předložit tak uživateli přehlednou
formou obraz zachycující současný stav (Murphy – Moris-
son 2002).

Metodika

V průběhu let 2008–2009 byly v rámci projektu
OG-MŽP odebírány vzorky říčních sedimentů pro zhod-
nocení míry antropogenní kontaminace podél toku řeky
Bíliny. Říční sedimenty byly odebírány přímo v korytě
sledovaného toku tak, aby vzorkovaný interval obsaho-
val odběrová místa nad a pod potenciálním zdrojem
(jako je např. oblast těžby, průmyslová zóna, městská
aglomerace). Geografická poloha, základní odběrové
údaje a zevrubný popis odebraného vzorku byly po za-
znamenání do odběrových protokolů průběžně vkládány
do databázového systému a následně zpracovávány
v prostředí ArcGIS.

Geoscience Research Reports for 2009 • Czech Geological Survey, Prague, 2010 • ISSN 0514-8057 207



Vzorky říčních sedimentů byly odebírány odběrovým
nářadím pod vodní hladinou. Odebrané sedimenty předsta-
vují sedimenty frakce jíl až silt. Při vlastním odběru byla
odstraněna svrchní vrstva o mocnosti 2–5 mm, ve které
mohou vlivem oxidace a UV záření probíhat degradační
procesy. Na lokalitě byly odebrány vždy ca 3 kg sedimen-
tu, z nichž přímo na místě byl homogenizováním a sítová-
ním (2 mm) připraven průměrný vzorek a uložen do dvou
skleněných hermeticky uzavíratelných vzorkovnic o obje-
mu 385 ml. Takto odebraný vzorek byl během transportu
uchován v chladničce při teplotě do 6 °C.

Před analytickým zpracováním byly
všechny vzorky zaevidovány a usuše-
ny při teplotě do 30 °C do konstantní
hmotnosti. Pro potřeby organické ana-
lýzy byl celý objem vzorku proset na
sítě 0,25 mm a dále byla analyzována
jen podsítná frakce. Všechny vzorky
byly extrahovány směsí hexan:aceton
v poměru 1:1 za zvýšeného tlaku a tep-
loty na přístroji ASE 100. Pro potřeby
anorganické analýzy byl vzorek síto-
ván na sítě s velikostí oka 0,063 mm
a dále byla zpracovávána jen podsítná
frakce.

Ve vzorcích byl stanoven obsah or-
ganického uhlíku (TOC), nepolárních
extrahovatelných látek (NEL), polyaro-
matických uhlovodíků (PAU), poly-
chlorovaných bifenylů (PCB), organo-
chlorovaných pesticidů (OCP).
Anorganická fáze říčních sedimentů

byla analyzována v laboratořích ACME Analytical Labora-
tories (Vancouver) Ltd. v Kanadě metodou ICP-MS. Po-
užitá metodika včetně detekčních limitů atd. je uvedena
v příručce ACME Analytical Laboratories Ltd. (2008).

Vizualizace vzorků říčních sedimentů v ArcGIS byla
provedena na základě interpolace s použitím extenzí 3D
Analyst, Spatial analyst a Geostatistical analyst. Princi-
pem interpolace je vytvoření nového rastru z původních
diskrétních bodových měření na základě interpolačního
algoritmu (matematického výpočtu). Výsledkem je spoji-
tá informace o hodnotě sledované veličiny na celé ploše
zájmového území.

Interpolační metody v ArcGIS se dělí na dvě hlavní skupi-
ny: deterministické (např. metoda inverzní vzdálenosti)
a geostatistické (např. kriging). Na vstupních datech v Arc-
GIS byly testovány především metody IDW, RBF (Radial
Basis Functions), spline a kriging.

Pro vizualizaci bodových měření z různých míst na vod-
ních tocích (říčních sedimentů) byla zvolena metoda tvor-
by liniových grafů. Ideálně správným případem je spojité
vyjádření jednotlivých hodnot podél linie s prostorovou in-
terpolací. Tu lze za použití vhodných nástrojů provést ne-
jen pro celou plochu, ale i pro omezenou plochu podél li-
nie. Interpolační výpočet byl tak proveden pouze v úzkém
pásu podél vodního toku (tzv. buffer). Šířka pásu může být
různá v závislosti na velikosti modelového území, průběhu
vodního toku (míra jeho zakřivení) a výsledném měřítku
mapy.

Výsledek lze nazvat jako lineární gradientní mapu
(LGM). Způsob vizualizace nazvaný jako „gradient map“
použil Choe et al. (2008) pro reprezentaci rozložení těž-
kých kovů ve vodních tocích.

Pro tvorbu LGM byla použita metoda IDW za použití
tzv. bariér, relativně krátkých linií umístěných vždy do
středu dokumentačního bodu, které zajišťovaly průběh
interpolačního výpočtu jen mezi dvěma sousedními
body.

Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo při rovnoměr-
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Obr. 1. Diagram chemické zralosti dnových sedimentů (Herron 1988).

Obr. 2. Vzájemné zastoupení fluorantenu a pyrenu k indeno(1, 2, 3–cd)
pyrenu a benzo-(bghi)perylenu.



ném a dostatečně hustém rozmístění vstupních bodů. Vý-
sledné vrstvy interpolovaných ploch a linií lze libovolně
kombinovat a použít současně při tvorbě mapových výstu-
pů pro následnou interpretaci.

Výsledky analýz a jejich interpretace

Geochemie hlavních prvků

Posouzení obsahu majoritních prvků ve studovaných hor-
ninách umožňuje základní petrologickou klasifikaci sedi-
mentů. Obsahy majoritních prvků jsou udávány v podobě
oxidů SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MnO, CaO, Na2O,
K2O, P2O5 a Cr2O3, popř. organického uhlíku (Corg). Che-
mické složení sedimentů může velmi kolísat a je závislé
na zdrojovém materiálu, na vztahu fyzikálního a chemic-
kého zvětrávání ve zdrojových oblastech a na způsobu
transportu a sedimentace. Ke klasifikaci studovaných dno-
vých sedimentů byl využit klasický diagram pro horniny
(Herron 1988) s metodikou hodnot log (SiO2/Al2O3)
a log (Fe2O3/K2O). Z pohledu této klasifikace nebyly zjiš-
těny žádné anomální hodnoty u studovaných dnových sedi-
mentů (obr. 1). Zjištěné složení odpovídá přirozenému po-
zadí v povodí Bíliny. Podle klasifikace lze předpokládat
u těchto sedimentů (typ břidlice a železitá břidlice) větší
pravděpodobnost sorpce anorganických i organických po-
lutantů.

Geochemie polyaromatických uhlovodíků

Klasické hodnocení původu polyaromatických uhlovodíků
založené na korelačních diagramech a vzájemném zastoupe-
ní homologů (Yunker et al. 2002, Peters et al. 2005) proká-
zalo dva výrazné zdroje: první skupinu tvoří produkty spalo-
vání (pravé horní pole, obr. 2), druhá skupina zahrnuje ropné
deriváty (levé dolní pole, obr. 2). Oblast středního pruhu ob-
sahuje vzorky s tzv. kombinovaným signálem, kdy signál ze
spalování je smíšen s ropnými látkami, které ale nejsou do-
minantní. Tato skupina vzorků je na lokalitách v oblasti hor-
ního toku, kde není žádný potenciální zdroj těchto slouče-
nin. Jejich přítomnost v sedimentech lze vysvětlit dálkovým
transportem z nedalekého chemického závodu.

Plošná distribuce analyzovaných polutantů

Ze sledovaných prvků přesahovaly svými obsahy třídu C
(podle hodnot uvedených v Metodickém pokynu OEŠ
MŽP ČR 1996) prvky As, Ba, Cr, Ni, Pb a V (obr. 3). Na-
opak třídu C nikdy nepřekročily Be, Cd, Co, Cu, Hg, Mo,
Sb, Sn, Zn. Podle faktoru obohacení se však do silně až
nadměrně znečištěných sedimentů řadí sedimenty s vyso-
kými obsahy As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn.

Naměřené hodnoty koncentrací DDT (53594 μg/kg) a
PCB (110 μg/kg, obr. 4) v Ústí nad Labem jsou stále bohu-
žel v souladu s publikovanými údaji (Holoubek et al. 2000,
2003), tzn. celorepublikově se řadí k nejvyšším hodnotám.
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Obr. 3. Ukázka liniového kartodiagramu distribuce toxických kovů v dnových sedimentech řeky Bíliny, vanad.



Vysoké obsahy PCB byly naměřeny na dvou místech podél
toku (2450, 2460 μg/kg) a ukazují na přítomnost dalších
nekontrolovaných vstupů. Obsah nepolárních extrahova-
telných látek (NEL,TEH) podél toku dosahuje velmi vyso-
kých hodnot (7917 mg/kg) a indikuje vstup této skupiny
kontaminantů v jiné části řeky.

Pro naměřená anorganická i organická data byly sestroje-
ny liniové kartodiagramy, které ukázaly na značnou neho-
mogenitu rozložení obsahů jednotlivých látek podél toku
(příklad na obr. 3 a 4). Vizualizace tak umožnila mnohem
lépe zhodnotit významnost jednotlivých potenciálních zdro-
jů a posoudit vzájemné prostorové souvislosti. Skokové ná-
růsty obsahů lze vysvětlit blízkou přítomností chemického
průmyslu a těžby hnědého uhlí. Jako problematické se však
jeví vysvětlení poklesů obsahu některých prvků (Co, Ni, Pb,
V) i organických sloučenin. Jedním z možných vysvětlení je
ředění vod řeky Bíliny čistými vodami z Podkrušnohorské-
ho přivaděče a z Průmyslového vodovodu Nechranice.

Závěr

Prezentované výsledky vycházejí ze závěru projek-
tu „MŽP-OOHPP87/08/GP Organické polutanty a jejich
přírodní analogy v suspendované hmotě řeky Bílina a v se-
dimentech její snosové oblasti“ (Franců 2009), který syste-
maticky hodnotil řeku Bílinu od pramene k ústí z hlediska
výskytu organických a anorganických polutantů. Získaná
data byla vložena do mapového podkladu v podobě linio-

vých kartodiagramů, které názorně zobrazují úroveň kon-
centrace  sledovaných  kontaminantů.  Na  základě  těchto
zjištění lze konstatovat následující skutečnosti:
1. Znečištění DDT a HCB jsou nejvyšší v oblasti Ústí nad

Labem a potvrzují výsledky dřívějších studií
(www.recetox.cz).

2. Vstup ropných látek a jejich derivátů se projevuje jako
zvýšené hodnoty parametru NEL (nepolární extrahova-
telné látky) v oblasti po Záluží.

3. Charakter polyaromatických uhlovodíků (PAU) se mění
podle dominantního zdroje (oblast s dominancí ropných
derivátů, oblast s dominancí spalovacích procesů, oblast
s dominancí spalování a ropných látek).

4. Ze sledovaných prvků přesahovaly svými obsahy třídu
C (podle hodnot uvedených v Metodickém pokynu OEŠ
MŽP ČR 1996) prvky As, Ba, Cr, Ni, Pb a V.

Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že
přesné určení zdrojů jednotlivých polutantů v takto vysoce
znečištěném prostředí není možné. Předložená práce před-
stavuje nové přístupy vizualizace (a prezentace) geoche-
mických dat pro potřeby specialistů v rámci geochemické-
ho mapování. Cílem používané metodiky je přehledné
a srozumitelné zobrazení co největšího množství dat,
usnadňující další interpretaci a vzájemné porovnání.

Poděkování. Práce byla uskutečněna díky finanční podpoře pro-
jektu MŽP-OOHPP-87/08/GP – Organické polutanty a jejich
přírodní analogy v suspendované hmotě řeky Bílina a v sedimen-
tech její snosové oblasti.
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Obr. 4. Ukázka liniového kartodiagramu distribuce organických polutantů v dnových sedimentech řeky Bíliny, polychlorované bifenyly (suma PCB).
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Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický
komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí

Mafic microgranular enclaves in the Sedlčany granite (Central Bohemian Plutonic Complex)
and their relationship to dyke rocks in the region
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Abstract: The Sedlčany intrusion (Central Bohemian Plutonic
Complex) is built by amphibole-bearing biotite monzogranite
rich in MgO and K2O. Mafic microgranular enclaves (MME) are
even more potassic and share some geochemical features with
ultrapotassic plutonites of the durbachite series and also minettes
forming dykes in the adjacent older granitoid intrusions of the
high-K calc alkaline suite. However, the MME display geochemi-
cal variations different from the theoretical mixing trend and thus
cannot be derived from minette magmas by hybridization pro-
cess. The enclave-granite compositional differences appear to be
governed by crystal-liquid equilibria.

Jemnozrnné enklávy magmatického charakteru, v naprosté
většině případů výrazně tmavší než jejich okolí a nazývané
nejčastěji „mafické magmatické“ či „mafické mikrogranu-
lární“ enklávy (MME), jsou v granitoidech velmi běžným
jevem a týká se jich nespočet publikací (např. Didier – Bar-
barin 1991). Magmatické enklávy jsou vedle mnoha typů
různých xenolitů běžné také v monzogranitech sedlčanské-
ho typu ve středočeském plutonickém komplexu. Doposud
se jim dostávalo pozornosti spíše výjimečně (Zeithamová
1990, Holub 1990). Cílem této zprávy je podat základní in-
formace o geochemické variabilitě enkláv, srovnat ji se žil-
nými horninami z okolí a posoudit možnost vzájemných
genetických vztahů. Jsou k tomu využívány litogeoche-
mické analýzy z kanadské komerční laboratoře Activation
Laboratories, Ltd. (Ancaster, Ontario), provedené meto-
dou ICP pro hlavní prvky a ICP MS pro prvky stopové po
alkalickém tavení a následném rozpuštění v roztoku kyseli-
ny dusičné. Pro zpracování analytických dat byl použit
program GCDkit 2.3 (viz Janoušek et al. 2006).

Petrografický charakter enkláv

Enklávy typu MME v sedlčanském granitu, studované
v lomech Vápenice u Vysokého Chlumce, Bořená Hora
a Vrchotovy Janovice a ve výchozech u Olbramovic, mají
obvykle subangulární až semioválné tvary s různou mírou
zploštění a dosahují delšího rozměru až 50 cm, většinou
však kolem 10–25 cm. Jsou drobnozrnné až jemnozrnné,
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