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Úvod:

• ČHMÚ provádí od roku 1999 pravidelný
monitoring více než 130 polutantů na 48 profilech
významných českých a moravských toků.

• Jedná se zpravidla o perzistentní látky s vysokým
bioakumulačním potenciálem.

• U nichž dochází k významnému narůstání
koncentrací napříč trofickým řetězcem.



Metodika: 

• Sedimenty byly odebírány 2x ročně, během jarní
a podzimní vzorkovací kampaně z vrchní vrstvy
příbřežních nánosů.

• Chemické analýzy vybraných polutantů zajistila
akreditovaná laboratoř státního podniku Povodí
Labe.

• Např.: kovy – atomová absorpční spektrometrie,
PAU, dioxiny, chloralkany – plynová chromatografie a
hmotnostní spektrometrie



Metodika: 
• Zhodnocení výsledků monitoringu bylo

provedeno v souladu s legislativou podle:

• Nařízení vlády 401/2015 Sb., a na základě analýzy
trendů a srovnání limitních hodnot dle
NV23/2011 (NEK).

• Za pomocí Mann-Kendall testu a GLM
(zobecněných lineárních modelů s Gamma
rozdělením).

• Statistické analýzy byly prováděny v programu
R - 3.5.2



Výsledky:
rostoucí klesající• V sedimentech byl detekován rostoucí trend

pouze na 4 profilech

• Klesající trend byl zaznamenán na 28 profilech z
dlouhodobě sledovaných 48 lokalit.

• Rostoucí trend byl evidován: u PAH (2 lok.),
chloralkanů a těžkých kovů (1).

• Klesající trend byl: olova (15), rtuti (13), kadmia
(12), PAH (9), DEHP (7) a hexachlobenzenu (2).



Výsledky:

• Limitní hodnoty (NEK) byly překročeny u:

• Organických látek: PAH (46),hexachlorbenzenu (5)
a tributylcínu (4).

• Těžké kovy byly zjištěny v nadlimitních obsazích u:
olova (11) a ojediněle rtuti, kadmia i niklu.

• Nejvyšší počet nadlimitních koncentrací byl
zjištěn na: Bílině a dolním Labi a Ohři



Závěr:

• Nadlimitní hodnoty polutantů v sedimentech byly zjištěny
v regionech s vysokou koncentrací průmyslu a
dlouhodobou antropogenní zátěží: Bílina, dolní Labe a
Ohře.

• Povodí Moravy a dolní Odry jsou 
charakteristické vysokými obsahy zejména PAH.

• Další chemické látky s potencionálními toxickými a
endokrinními účinky jsou nalézány zejména na menších
tocích pod ČOV a průmyslovými aglomeracemi



DĚKUJI ZA POZORNOST 


