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Abstract: Effects of geological and hydrogeological factors on the 
application of oxidation agents to the hardly remediateable sites 
This article deals with geological and hydrogeological effects influencing 
remediation techniques based on In-situ chemical oxidation. The main goal of this 
research is to define and specify so called “hardly remediateable site” using 
specified Geological and Hydrogeological factors. The text explains “hardly 
remediateable sites” from the global point of view and moreover with help of 
hydraulic conductivity, soil type, grain size, aquifer type and other geomechanic 
factors. The statements are illustrated by column tests performed on three 
different soil samples from places of In-situ chemical oxidation full scale 
application. It was shown, that there is huge variety in soil-permanganate 
behavior thus the laboratory testing before each full scale Is-situ chemical 
oxidation is on “hardly remediateable site” absolutely necessary. 
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ÚVOD 

Metody in-situ chemické oxidace (ISCO) patří mezi pokročilé sanační 
technologie v rámci odstraňování starých ekologických zátěží, používané 
primárně pro dekontaminaci saturované zóny znečištěné organickými polutanty. 
Efektivní jsou zejména tam, kde není možno počítat s účinnou aplikací 
základních sanačních technologií (obvykle založených na sanačním čerpání, 
popř. na odtěžení kontaminovaných zemin). To v současných podmínkách 
České republiky platí již pro většinu lokalit, na nichž staré ekologické zátěže 
dosud přetrvávají, resp. kde dosud nebyly uspokojivě odstraněny.   

Technologie spočívá v infiltraci oxidačního činidla do podloží pomocí sítě 
zasakovacích vrtů či aplikačních objektů (drénů, jímek apod.). K běžně 
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využívaným a dostupným oxidantům patří především manganistany (sodný a 
draselný), peroxid vodíku (resp. Fentonovo činidlo), méně často ozon, popř. 
peroxosírany a další (ČERNÍK ET AL. 2010; FRANKOVSKÁ, SLANINKA & KORDÍK 

2010; HENDRYCH, BENEŠ & KUBAL 2008; HULING & PIVETZ 2006; KUBAL 2006; 
KUBAL, JANDA, BENEŠ & HENDRYCH 2008; SIEGRIST 2000; SIEGRIST et al. 2001; 
SIEGRIST, CRIMI & SIMPKIN 2011; US EPA 1998, 2000, 2004). Přestože aplikace 
těchto oxidantů na různých lokalitách se testuje již relativně dlouho, stále chybí 
dostatek relevantních a zobecnitelných zkušeností s jejich účinky. Je to dáno 
mj. tím, že geologické prostředí v  ČR je natolik variabilní, že prakticky 
nenajdeme dvě identické lokality, a tedy ani chování remediačních činidel 
v různorodých podmínkách není jednotné. Tím se samozřejmě také zvyšují 
nároky na samotný počáteční přístup k volbě technologie ISCO. 

Základním krokem je tudíž výběr oxidantu nejen s ohledem na odstraňovaný 
kontaminant, ale také na sanované prostředí, tzn. na souhrn geologických, 
hydrogeologických i geochemických faktorů, které na aplikaci oxidačních činidel 
působí (HENDRYCH, BENEŠ & KUBAL 2008; KUBAL 2006; SIEGRIST, CRIMI & 
SIMPKIN 2011; SLOUKA 2008; US EPA 2004).  

Především z hlediska hydrogeologických poměrů je pak nutno vymezit 
specifickou kategorii lokalit, které níže definujeme jako obtížně sanovatelné. In-
situ technologie jsou na nich obvykle jedinou možnou alternativou sanace, a 
dokonce i ony narážejí na ztížené podmínky. Proto je důležité jednoznačné 
určení takových lokalit včetně experimentálního ověření vlastností oxidačních 
činidel v daném prostředí. 

 
  

VYMEZENÍ A SPECIFIKACE OBTÍŽNĚ SANOVATELNÝCH LOKALIT 

Základní definice 

Obtížně sanovatelné lokality ve vztahu k dekontaminaci podzemní vody lze 
obecně definovat následujícím způsobem (SLOUKA & BENEŠ 2011): 

 je významně omezena nebo zcela znemožněna aplikace standardních 
sanačních technologií (tzn. především sanačního čerpání) 

 jakékoli použité sanační technologie (včetně pokročilých) vykazují vlivem 
prostředí a vnějších podmínek nízkou efektivitu 

 vlivem prostředí a vnějších podmínek se nedaří dosáhnout cílových 
parametrů sanace v požadovaném rozsahu či časovém horizontu.  

Tato situace je obvykle výslednicí více faktorů, mezi nimiž hraje rozhodující 
úlohu hydrogeologické prostředí, charakterizované v první řadě propustností 
zemin a hornin (JETEL 1982). Mezi významné dílčí faktory, které se na této 
skutečnosti podílejí, patří strukturní a úložní poměry dané lokality, zrnitost a 
porozita zemin a hornin (MŽP ČR 2010), obsah jílových minerálů, ale např. i 
chemická reaktivita hornin (PITTER 1999), podíl organické složky (BENEŠ 2011), 
popř. též některé antropogenní faktory.    

Je tedy nutno si uvědomit, že pokud konkrétní sanační technologie 
v podmínkách obtížně sanovatelné lokality neposkytuje požadovanou efektivitu, 
nemusí to být tím, že by byla nevhodně vybrána. Může jít převážně nebo 
výhradně o limitující vliv přírodních poměrů. 
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Určení obtížně sanovatelných lokalit na základě hydraulické vodivosti 
zemin 

Za stěžejní kritérium určení obtížně sanovatelné lokality při sanaci podzemních 
vod technologiemi in situ považujeme hydrogeologickou klasifikaci horninového 
prostředí v závislosti na jeho propustnosti. Ta je dobře definována v domácí 
literatuře (JETEL 1973, 1977, 1982) a do určité míry též koresponduje 
s klasifikací účinnosti ISCO v závislosti na charakteru podloží podle US EPA 
(2004), která je však velmi nepřesná, protože nepostihuje plný rozsah 
limitujících faktorů sanačního zásahu. Zároveň je možno doložit, že limity podle 
US EPA jsou nesprávně stanovené. Klasifikace metod jako vysoce účinných až 
účinných při koeficientu hydraulické vodivosti k > 10

-6
, což neodpovídá 

zkušenostem ze sanační praxe (SLOUKA 2008; SLOUKA & BENEŠ 2011). 

Základní veličinou pro posouzení účinnosti sanačního zásahu ve vztahu 
k vnějším podmínkám je tedy koeficient hydraulické vodivosti k (ve starší 
literatuře méně přesně označovaný jako koeficient filtrace), výpočtově 
definovaný jako průtočná rychlost při jednotkovém hydraulickém gradientu  
(JETEL 1973, 1977, 1982). Jeho hodnota vychází z fyzikálně-mechanických 
parametrů zvodnělé zeminy, její zrnitosti, úložních poměrů případně stupně 
zpevnění. Protože JETEL (1973) používal pro klasifikaci i složitěji výpočtově 
definovaný koeficient propustnosti K, přihlížíme dále i k němu. 

Schéma určení obtížně sanovatelných lokalit (SLOUKA & BENEŠ 2011) tudíž 
vychází z Jetelovy klasifikace tříd propustnosti (JETEL 1982). Souhrnně je to 
obsaženo v tab. 1. 

 
Tab. 1: Stanovení obtížně sanovatelných lokalit v závislosti na třídách propustnosti 

zemin a hornin, na základě klasifikace podle (JETEL 1973) 

Koeficient 
propustnosti 

K [m
2
] 

Koeficient 
hydraulické 
vodivosti k  

[m.s
-1

] 

Třída 
propust-

nosti 

Označení hornin 
podle stupně 
propustnosti 

Obtížně 
sanovatelná 

lokalita 

> 1.10
-9 

> 1.10
-2

 I velmi silně propustné ne 

1.10
-10

 – 1.10
-9

 1.10
-3

 – 1.10
-2

 II silně propustné ne 

1.10
-11

 – 1.10
-10

 1.10
-4

 – 1.10
-3

 III dosti silně propustné obvykle ne 

1.10
-12

 – 1.10
-11

 1.10
-5

 – 1.10
-4

 IV mírně propustné potenciálně ano 

 

1.10
-13

 – 1.10
-12

 1.10
-6

 – 1.10
-5

 V dosti slabě propustné pravděpodobně 
ano 

1.10
-14

 – 1.10
-13

 1.10
-7

 – 1.10
-6

 VI slabě propustné ano 

1.10
-15

 – 1.10
-14

 1.10
-8

 – 1.10
-7

 VII velmi slabě propustné ano 

< 1.10
-15 

< 1.10
-8 

VIII nepatrně propustné ano 

 
U tříd propustnosti III – V je vždy nutné individuální posouzení na základě 

znalosti přesného charakteru podloží, specifických hydrogeologických poměrů a 
zejména eventuálního působení dalších faktorů ovlivňujících obtížnost 
sanačního zásahu. 
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Pro základní určení může v praxi dobře posloužit vydatnost podzemní vody, 
která bezprostředně indikuje stupeň propustnosti prostředí (MŽP ČR 2010). 
Bývá stanovena obvykle již v počátečních etapách geologického průzkumu na 
základě hydrodynamických zkoušek ve vrtech, avšak vydatnosti však mohou 
být v rámci jedné a téže lokality a dokonce i jednoho a téhož objektu velmi 
variabilní v prostorovém a časovém řezu. Určitou jejich variabilitu je možno 
sledovat i v rámci zemin zařazených do stejné třídy propustnosti, proto jde 
pouze o prvotní indicii.  

Jako další významné vodítko může zrnitostní charakteristika zemin. Protože 
zrnitost přímo souvisí s pórovitostí, je podle ní možno alespoň zhruba 
odhadnout třídu propustnosti. Pro účely okamžité terénní rekognoskace je 
vhodné se řídit základním schématem (tab. 2), které zároveň rovněž rozvádí a 
podstatně upřesňuje výše citovanou klasifikaci podle US EPA (2004). 

 
Tab. 2:  Orientační stanovení obtížnosti zásahu v závislosti na zrnitostním charakteru 

zemin a hornin 

Charakter zeminy Třída propustnosti Pravděpodobnost obtížné 
sanace 

Štěrkovitá I – II téměř nulová 

Písčitá I – III minimální 

Písčito-jílovitá III – IV mírně zvýšená 

Jílovito-písčitá IV – V zvýšená 

Jílovito-prachovitá V – VII vysoká 

Jílovitá VI – VII velmi vysoká 

Kompaktní VII – VIII jednoznačná 

 

Na hlinité a hlinito-prachovité zeminy (též např. spraše, svahové nebo 
náplavové hlíny) se vztahují shodné charakteristiky dané granulometrií 
odpovídajících jednotlivých typů zemin uvedených v tabulce (např. svahová 
hlína obvykle odpovídá písčito-jílovité zemině, sprašová hlína prachovito-písčité 
až jílovito-prachovité zemině o různých mezistupních). 

Výjimkou jsou zpevněné horniny sice kompaktní, avšak výrazně porézní a 
tudíž dobře propustné, které z hydrogeologického hlediska vykazují obdobné 
charakteristiky jako písčité zeminy. Jde většinou o sedimentární horniny, 
především pískovce, případně i o výrazně pórovité sopečné tufy a tufity. 
Pravděpodobnost obtížné sanace je u takových hornin obvykle spojena s jinými 
faktory, než přímo s propustností (charakter zvodně, druh a vlastnosti 
kontaminantu, antropogenní faktory apod.). Samostatné specifikum pak 
představují kompaktní horniny s výhradně puklinovou propustností.  

Kromě tříd propustnosti je při stanovení obtížnosti sanačního zásahu nutno 
vždy přihlížet i k dalším základním hydrogeologickým faktorům, jako je pozice 
zvodně (mělká, hluboká, propojené zvodně, zavěšené zvodně) a typ zvodnění 
(nebo obecněji hydrogeologického prostředí), tedy průlinové, puklinové, popř. 
kombinované průlinové a puklinové (SLOUKA 2008; SLOUKA & BENEŠ 2011; MŽP 

ČR 2010). Jednoduché rozhodovací schéma, založené na verbální klasifikaci 
stupně pravděpodobnosti obtížného sanačního zásahu, podává tab. 3. 
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Tab. 3:  Návrh orientačního stanovení pravděpodobnosti obtížného sanačního zásahu 

v závislosti na pozici zvodně a typu zvodnění 

Pozice zvodně / 
Typ zvodnění 

Mělká 
(kvartérní) 

Hluboká 
Propojené 

zvodně 
Zavěšené 

zvodně 

Průlinové Střední zvýšená vysoká 
velmi 

vysoká 

Puklinové - vysoká velmi vysoká - 

Průlinově-puklinové - velmi vysoká maximální - 

Ve specifických případech obtížně sanovatelných lokalit mohou hrát 
významnou roli i geochemické poměry ve vztahu k volbě oxidantu. Jako typický 
příklad můžeme uvést naprostou nevhodnost aplikace Fentonova činidla 
v horninách s vysokým podílem CaCO3, popř. též rudních minerálů Fe a Mn. 

  

INTERAKCE OXIDANT – HORNINA V PROSTŘEDÍ OBTÍŽNĚ 
SANOVATELNÝCH LOKALIT 

Základní kritéria 

Z výše uvedených poznatků vyplývá mj. to, že z hlediska účinnosti sanačních 
technologií na principu ISCO není možné brát v úvahu pouze reaktivitu oxidantu 
vůči danému kontaminantu. Při výběru oxidačního činidla a způsobu jeho 
aplikace musíme vždy mít na zřeteli také geologické, hydrogeologické a 
geochemické podmínky dané lokality, minimálně v tomto rozsahu: 

 geomechanické faktory: zrnitost, propustnost, sorpční schopnosti; od těchto 
faktorů se zároveň odvíjejí hydrogeologické charakteristiky determinující 
obtížně sanovatelné lokality, jak jsou popsány výše 

 hydrogeologické faktory: vydatnost podzemní vody, výška a rozkyv hladin 

 geochemické faktory: bazicita, vápenatá složka, minerály Fe a Mn, organická 
složka, s výjimkou podílu organické složky (který v kladném i záporném 
smyslu obecně ovlivňuje působení oxidačních činidel) mají tyto faktory 
zvýšenou váhu především ve vztahu k technologii ISCO pomocí peroxidu 
vodíku (resp. Fentonova činidla), která vyžaduje specifické geochemické 
podmínky, především kyselé prostředí a nízký podíl CaCO3 a minerálů Fe a 
Mn (HULING & PIVETZ 2006; SIEGRIST, CRIMI & SIMPKIN 2011).  

Je tedy zřejmé, že oxidační činidla na bázi H2O2 mají vzhledem 
k horninovému prostředí relativně nejužší spektrum využití a jejich aplikace na 
obtížně sanovatelných lokalitách tudíž naráží na podstatně výraznější limity 
různého druhu (FRTR 2008; HULING & PIVETZ 2006; MŽP ČR  2006; SIEGRIST, 
CRIMI & SIMPKIN 2011; US EPA 2000).  

Z běžných nebo doporučovaných oxidantů má velmi omezené využití i ozon, 
neboť vzhledem k plynnému skupenství vyžaduje výrazně porézní prostředí. To 
se ovšem na obtížně sanovatelných lokalitách vyskytuje jen výjimečně a 
nesouvisle. 

Nejširším spektrem využití se tedy v rámci běžně dostupných oxidantů 
vyznačují manganistany (BENEŠ 2011; HENDRYCH, BENEŠ & KUBAL 2008; MŽP 
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ČR 2006, SLOUKA 2008, VESELÁ & RODOVÁ 2006) i když i jejich aplikace má 
některé limity (jako je především náchylnost aplikačních objektů ke kolmataci 
vlivem vysrážených nerozpustných solí Mn). Z této skutečnosti vycházely i níže 
uvedené experimenty. 

 

Východiska experimentů 

Cílem níže popsaných pokusů bylo postihnout chování oxidantů v reálném 
geologickém prostředí tak, aby výsledky bylo možno co nejvíce zobecnit ve 
vztahu k obtížně sanovatelným lokalitám. Očekávaný praktický dopad je ten, že 
takto získané poznatky mohou být zohledňovány v rámci projektování 
sanačních prací, zejména co se týká výběru oxidantu, plánování jeho spotřeby 
a intenzity aplikace, případně i určení časového rozsahu sanačních prací. 

Z důvodů uvedených výše je dále věnována pozornost pouze 
manganistanům. Ty jsou zde zastoupeny manganistanem draselným jako dobře 
dostupným a relativně univerzálním oxidantem vhodným i k aplikaci na obtížně 
sanovatelných lokalitách. Protože manganistan draselný a sodný vykazuje 
v horninovém prostředí prakticky shodné vlastnosti (BENEŠ, KUBAL & SLOUKA 

2010), je možno se dále soustředit výhradně na manganistan draselný jako na 
modelový typický oxidant. 

Testované vzorky zemin odpovídají reálnému prostředí na různých 
konkrétních lokalitách v ČR, z nichž část je možno již na základě geologických 
poměrů určit jako obtížně sanovatelné lokality ve smyslu výše uvedených 
kritérií, i bez předchozí znalosti mechanismů zasakování oxidantu (Plzeň, PAL 
Kbely). Jeden vzorek písčité zeminy (Nový Bydžov) byl vybrán jako referenční. 

 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V rámci studie byl na vybraných vzorcích zeminy proveden kolonový 
experiment s účelem porovnání změn rychlosti proudění kapaliny zeminou při 
jejím kontaktu s manganistanem draselným. Experimenty byly provedeny na 
následujícím souboru vzorků, jejichž charakteristiky shrnuje tab. 4. 

 
Tab. 4: Použité vzorky zeminy a jejich původ 

Vzorek Lokalita Charakter zeminy Vlhkost % hm org. C 

1 PAL Kbely Písčito-prachovitý slín 15,8 <0,3 

2 Velká Bíteš Písčité reziduum 15,3 <0,3 

3 Plzeň Jemnozrnný pískovec až prachovec 6,9 <0,3 

4 Nový Bydžov Písek 2,8 <0,3 

 

Experimenty pro zjištění necílové spotřeby oxidantu 

Dle postupu popsaného v literatuře (MŽP ČR 2006) bylo provedeno stanovení 
NOD (Natural Oxidant Demand) pro testované materiály. 
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Měření změn rychlosti proudění kapaliny zeminou 

K měření změn rychlosti proudění u všech vzorků byly použity skleněné 
vertikální válcové kolony 
o celkové délce 50 cm a vnitřním 
průměru 5 cm (plocha 19,6 cm

2
), 

opatřené systémem kontinuál-
ního přečerpávání kapaliny 
k hlavě kolony. Všechny experi-
menty byly prováděny za 
konstantních tlakových podmí-
nek, které byly zajištěny 
konstantní výškou hladiny na 
hlavě kolony pomocí skleněného 
tubusu a v horní zásobní nádobě 
(maximální diference ± 1 cm).  

Kolonové experimenty byly 
provedeny pro všechny zvolené 
vzorky zeminy vždy následujícím 
identickým způsobem. Dno 
kolony bylo opatřeno skleněnou 
fritou o faktoru hrubosti 0, která 
definovala dno dále vytvořené 
náplně. Na takto vytvořenou 
základní vrstvu byla nasypána 
přibližně 1 cm vrstva skleněných 
kuliček o průměru 5 mm. Tím byl 
vytvořen základ náplně kolony. 
Na výše zmíněným způsobem 
připravený základ byla umístěna 
zemina. Zemina byla použita 
v nevysušeném ani jinak 
neupravovaném stavu vzhledem 
k co možná nejmenší změně 
jejích původních vlastností, 
primárně ovlivněných pouze 
prostředím dané lokality. Zemina 
byla sypána vždy do malé vrstvy 
vody, aby byla kompletně 
saturována a aby nedošlo 
k jejímu nežádoucímu rozvrstve- 
ní vlivem rozdílných rychlostí 
sedimentace různě velkých 
částic. Výška vrstvy zeminy činila 
vždy 15 cm.  

Obr. 1:  Schéma experimentální aparatury 

 

Konstantní tlakové podmínky byly zajištěny udržováním konstantní výšky 
hladiny ve skleněném tubusu hlavy kolony (umístěném v korkové zátce 
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utěsňující hlavu kolony) a v horní nádobě na kapalinu pomocí čerpadla. 
Stripování dusíkem nebylo pro tyto experimenty spuštěno. Připravené kolony 
byly následně nepřetržitě protékány samospádem vodou do té doby, dokud 
průtok nebyl přibližně konstantní. Experimenty následně pokračovaly 
zavedením roztoku manganistanu draselného do výše popsaného systému. Pro 
každý vzorek zeminy „1“ „2“ „3“ a „4“ bylo zavedeno vždy 0,5 l roztoku 
manganistanu o koncentraci 20 g/l. Po protečení celého objemu oxidačního 
činidla byla do systému zavedena voda. Po celou dobu experimentu byla 
zaznamenávána rychlost proudění kapaliny kolonou.  

 
 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Měření změn rychlosti proudění kapaliny zeminou  

Metodou popsanou výše byly měřeny změny rychlosti průtoku kapaliny zeminou 
ve vertikální koloně při jejím kontaktu s oxidačním roztokem manganistanu 
draselného o koncentraci 20 g/l. Měření byla provedena na čtyřech vybraných 
vzorcích zeminy, odebraných z lokalit praktické aplikace metody ISCO. 
Naměřené průběhy průtoku [ml/min] jsou prezentovány na obr. 2.  

 

 

Obr. 2:  Změny rychlosti průtoku u jednotlivých zemin 

 

Po ustálení průtoku vody vzorkem byl dávkován roztok oxidantu. Toto se 
projevuje náhlým výrazným nárůstem průtoku, patrným ve všech grafech 
(maximum průtoku je kvůli akceptovatelnému měřítku z grafu vypuštěno, ale 
tvoří až desetinásobek původního ustáleného průtoku). S největší 
pravděpodobností je způsoben jednak odlišnou viskozitou oxidačních roztoků, 
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jednak rychlou destrukcí organického podílu zeminy (měřen pod 0,2 %). Nejsou 
vyloučeny ani další fyzikální vlivy, jako např. drobné turbulence v suspenzi po 
nástřiku roztoku. 

Následně dochází k postupnému snižování a ustalování průtoku díky 
vznikajícím oxidům manganu až na finální hodnotu. Zpomalení průtoku 
v procentech je prezentováno v tab. 5. U testovaných zemin dochází k poklesu 
rychlosti průtoku v rozmezí 4 % až 64 %. 

Porovnáme-li zpomalení průtoku s necílovou spotřebou, lze nalézt jistou 
korelaci, které se vymyká pouze vzorek „1“. Obecně lze říci, že čím větší 
necílovou spotřebu oxidantu zeminy vykazuje, tím více oxidů manganu při 
kontaktu s manganistanem draselným vzniká a tím výraznější bude zpomalení 
průtoku. 

 
Tab. 5: Zpomalení průtoku zeminou  

Vzorek 
Spotřeba KMnO4 / kg 

sušiny 
Zpomalení (%) 

1 4,5 4 

2 4,4 38 

3 17,5 64 

4 4,4 47 

 
 

ZÁVĚR 

Předložená práce jednoznačně stanovila a definovala pojem obtížně 
sanovatelné lokality, který byl modelově vztažen na aplikace technologií 
chemické oxidace in situ, reprezentované manganistanem draselným jako 
nejběžnějším i nejuniverzálnějším oxidačním činidlem. Na základě syntézy 
poznatků opírajících se především o hydrogeologické charakteristiky 
sanovaných lokalit a zároveň na základě provedených experimentů bylo 
jednoznačně prokázáno, že mezi fyzikálními charakteristikami zemin (resp. 
z toho vyplývající hydraulickou vodivostí) a průběhem chemické oxidace 
existuje přímá souvislost. 

Z výsledků je patrné, že výrazně nejpomaleji probíhá proces chemické 
oxidace v zemině z lokality, která byla již primárně určena jako obtížně 
sanovatelná, čistě na základě kritérií uvedených v teoretické části této práce. 
Naopak v referenčním vzorku písčité zeminy je průběh výrazně odlišný 
(rychlejší) a podporuje tak předpoklad, že chemická oxidace na lokalitách 
s takovýmto podložím je snadno proveditelná (KUBAL 2006; US EPA 2004) a 
pokud by i v tomto případě mohlo jít o obtížně sanovatelnou lokalitu, pak by 
tento stav byl ovlivněn jinými faktory. Zbývající dva vzorky se rovněž přiklánějí 
k průběhu oxidačního procesu na obtížně sanovatelných lokalitách. 
Jednoznačné určení, zda lokalita může být klasifikována jako obtížně 
sanovatelná, však musí být individuální a musí se opírat i o další výše uvedené 
faktory, zejména geologické a hydrogeologické povahy. 
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