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Abstract: 

The contribution summarizes results of the case study - the premiere anion active surfactant 

application during remediation of PAH contaminated soil and groundwater in CR, specifically at JDZ 

Soběslav site. Application was done at local site E1-west using pulse regime of pump and injection on 

the pumping, injection and monitoring wells system. Both a mobile treatment unit and a factory 

wastewater treatment plant were used for pumped water treatment. Up to two-order PAH’s 

concentration increase occurred regularly during surfactant application. Provable and speeding up 

PAH’s concentrations decrease tendency was identified at both maximum and minimum anion active 

surfactant concentration during full-scale implementation. Using anion active surfactant application 

complete DNAPL removal from groundwater was reached at E1-west local site. In addition, the target 

limits issued by Local Environmental Inspectorate was reached. The collector permeability at done site 

has proved to be sufficient for method application. It was proved, that up to ten tons of contaminant – 

mostly DNAPL with PAH - could be removed under auspicious hydraulic conditions. 
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Abstrakt: 

Příspěvek shrnuje výsledky případové studie, jíž je premiérová aplikace anionaktivního surfaktantu při 

sanaci zemin a podzemní vody kontaminovaných PAU v ČR, konkrétně na lokalitě JDZ Soběslav, a.s. 

Aplikace byla prováděna na dílčí lokalitě E1-západ v pulzním režimu čerpání a zasakování na systému 

čerpacích, zasakovacích a monitorovacích vrtů. Pro čištění čerpaných vod byla použita jednak mobilní 

sanační stanice na lokalitě a jednak závodní čistírna kontaminovaných vod. Při aplikaci surfaktantu do 

zvodně docházelo pravidelně ke zvýšení koncentrace PAU v čerpané podzemní vodě, a to až o dva 

řády. Během provozu byla zjištěna prokazatelná tendence ke zrychlujícímu se poklesu koncentrací 

PAU jak při maximálních, tak i minimálních koncentracích anionaktivních surfaktantů. Pomocí 

aplikace anionaktivního surfaktantu na dílčí lokalitě E1-západ byla úplně odstraněna volné fáze 

DNAPL z kolektoru, a tím dosažen sanační limit ČIŽP stanovený pro tuto lokalitu. Propustnost 

kolektoru dané lokality se ukázala být přijatelnou pro použití této metody. Bylo prokázáno, že při 

vhodných podmínkách lze odstranit touto metodou až desítky tun kontaminantu – převážně PAU ve 

formě volné fáze. 
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Úvod 

Hlavní cíl použité metody: Hlavním cílem aplikace anionaktivního surfaktantu na dílčí lokalitě E1-

západ bylo odstranění volné fáze PAU z kolektoru. Tento cíl vycházel přímo z platného Rozhodnutí 

ČIŽP pro tuto dílčí lokalitu v rámci sanace areálu JDZ Soběslav, a.s. S ohledem na tento cíl byly 

Rozhodnutím ČIŽP stanoveny sanační limity pro podzemní vodu na této lokalitě následovně: 

PAU celk. dle MŽP*)    1 400 µg/l 

naftalen   31 000 µg/l 

benzo[a]pyren                    2,3 µg/l 
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Tyto sanační limity byly navrženy v rámci AAR JDZ Soběslav a.s. (Kovář M. et al. 2004). Hodnoty 

stanovených sanačních limitů odpovídají rozpustnosti jednotlivých sloučenin ve vodě. Pro každou 

sloučeninu byla vždy vybrána nejnižší hodnota rozpustnosti ve vodě udávaná různými databázemi 

a publikacemi (např. databáze RAIS, IUPAC-NIST Solubility Database, databáze programu 

Risk*Assistant, publikace DNAPL Site Evaluation (Cohen R. et al. 1993), publikace Soil Screening 

Guidance (US EPA 1996), atp.). 

*) Pro sumární parametr PAU celk. dle MŽP (výběr dle Metodického pokynu MŽP ČR 1996) byla 

výsledná rozpustnost stanovena jako zaokrouhlený součet nejnižších hodnot rozpustnosti jednotlivých 

složek. 

 

Stav před aplikací promývání: Promývání zemin masivně kontaminovaných PAU, s výskytem 

DNAPL při bázi kolektoru, bylo navrženo na dílčí lokalitě E1-západ v rámci sanace staré ekologické 

zátěže JDZ Soběslav, a.s. jako náhrada za hlavní metodu sanace – odtěžení a likvidace ex-situ. 

Důvodem byly velmi nepříznivé podmínky pro sanační těžbu (hloubka kontaminace – 7 – 12 m p.t. 

v těsné blízkosti provozované budovy). V únoru 2002 bylo na lokalitě zahájeno prosté sanační čerpání 

ze sítě sanačních vrtů, spojené s odčerpáváním DNAPL ze dna vrtů. Během tří následujících let bylo 

z ohniska kontaminace odtěženo 12,55 t kontaminantu ve volné fázi. Výtěžnost se postupně snižovala, 

přičemž výskyt volné fáze  na dně vrtů přetrvával (cm až dm) a spolu s ním i vysoké koncentrace PAU 

ve vzorcích podzemní vody. V r. 2005 bylo konstatováno, že další sanační čerpání je vzhledem 

k požadovanému cíli – odstranění volné fáze s PAU – značně neefektivní.  

 

Koncepce řešení problému: Cesta k zefektivnění sanačního čerpání, které by zajistilo dosažení 

hlavního cíle, tedy definitivní odstranění fáze s PAU z ohniska kontaminace, sestávala ze čtyř na sebe 

navazujících kroků. Postupné dílčí cíle zněly: 1. Stanovit nejvhodnější typ alternativní metody 

k sanaci zemin těžbou. 2. Laboratorně ověřit účinnost všech dostupných prostředků, či postupů, 

přicházejících v úvahu pro vybraný typ metody. 3. Vybraný prostředek/postup pak poloprovozně 

ověřit přímo na lokalitě. 4. V případě vhodnosti metodu použít v plném provozu. Pro popis 

a vyhodnocení prvních tří kroků zde není místo – jejich zařazení by délku článku minimálně 

ztrojnásobilo. Pro pořádek je ale vhodné uvést, že hlavními kritérii pro posuzování a vyhodnocování 

jednotlivých kroků byly jejich účinnost, finanční náročnost, efektivita (schopnost dosažení cíle 

v reálném čase) a v neposlední řadě bezpečnost jejich použití z hlediska životního prostředí. Zkráceně 

lze uvést, že postupně byly vyřazeny z okruhu uvažovaných metod metody založené na ISCO 

(zejména obtížná kontrola toxických meziproduktů) a biodegradaci (příliš vysoká počáteční toxicita 

prostředí). Jako podmínečně použitelná byla vyhodnocena metoda termální podpory sanačního 

čerpání. Jako nejvhodnější metoda byla následně vybrána metoda podpory sanačního čerpání 

promýváním. Ze škály promývacích prostředků (zejména různé typy tenzidů a alkoholů) vyšly nejlépe 

na základě laboratorních testů surfaktanty obecně a z nich anionaktivní surfaktanty následované 

neionogenními. Všechny ostatní prostředky vykazovaly podstatně nižší účinnost. Vzhledem 

k výsledkům laboratorních testů a s přihlédnutím k ceně pak byly pro následné kolonové testy vybrány 

již jen anionaktivní surfaktanty o různé koncentraci. Vyhodnocení prvních dvou kroků je uvedeno 

v příloze AAR JDZ Soběslav a.s. (Kovář M. et al. 2004). Vyhodnocení poloprovozních zkoušek je 

uvedeno ve zprávě Vyhodnocení poloprovozu sanace horninového prostředí znečištěného PAU 

promýváním za použití surfaktantů v prostoru E-1 – západ v rámci Doplňku č. 7 PP OSEZ JDZ 

Soběslav, a.s. (Machek P. 2006). 

 

Ochrana ŽP: K zajištění ochrany životního prostředí z hlediska možného úniku kontaminantů do 

horninového prostředí mimo sanované ohnisko byla před zahájením poloprovozní aplikace vytvořená 

intenzivním sanačním čerpáním hluboká deprese v hladině podzemní vody v ohnisku kontaminace. 

Společně s příznivými hydrogeologickými a technickými parametry lokality (fluviální jílovito-písčité 

sedimenty s kf řádově x.10
-6

 až x.10
-4

, kontaminace soustředěna do předkvartérní deprese v prakticky 

nepropustných miocenních jílech, omezení lokality na přítoku podzemní vody nepropustnou podzemní 

těsnicí stěnou) tak byla vytvořena dostatečná hydraulická bariéra, bránící migraci uvolněných 

kontaminantů mimo ohnisko kontaminace. Její správná funkčnost byla průběžně ověřována sanačním 

monitoringem objektů mimo sanační ohnisko. Současně bylo potvrzeno, že čisticí dvoustupňový 

sanační systém (mobilní sanační stanice přímo na lokalitě a závodní čistírna kontaminovaných vod) 



s účinností větší než 99 % je dostatečný pro zabezpečení recipientu odpadní vody před možnou 

kontaminací. Uvedený způsob zabezpečení životního prostředí a zdraví obyvatelstva během aplikace 

byl schválen zástupci supervize, MŽP i KÚ JčK. 

 

Metodika 

Po laboratorních zkouškách (hledání vhodného prostředku a účinných koncentrací), kolonových 

testech a poloprovozním pilotním testu probíhala na lokalitě E1 – západ od dubna 2006 do června 

2007 provozní fáze uvedené metody. Princip metody spočíval v promývání kontaminovaného 

horizontu vodným roztokem anionaktivního surfaktantu. Promýváním docházelo k uvolňování 

kontaminantu do vznosu a jeho následnému odčerpání na mobilní sanační stanici (viz obr. 1). Zde byl 

kontaminant zachytáván spolu se surfaktantem. V konečném důsledku tak byl prakticky veškerý 

aplikovaný surfaktant z kolektoru opět odčerpán společně s uvolněným kontaminantem. Promývání 

kontaminovaného horizontu probíhalo v režimu pulzního čerpání a zasakování s opakovanými 

jednorázovými dávkami surfaktantu. Tento režim vycházel z předcházejícího zkušebního 

poloprovozu, kdy se režim pulzního čerpání a zasakování ukázal jako nejefektivnější z testovaných 

postupů.  

 

 
 

Obr. 1: Schéma promývání zemin kontaminovaných PAU – převzato z Doplňku č. 8 k PP OSEZ JDZ 

Soběslav, a.s. (Sýkora L. et al. 2004). Upraveno. 

 

Promývání masivně kontaminovaného horizontu bylo zajišťováno čerpáním podzemní vody z vrtů 

v nejhlubší části deprese a zasakováním do prostoru při okraji této deprese. Procesem čerpání 

a zasakování byl v sanovaném prostoru zvyšován hydraulický gradient, který výrazně přispíval 

k rychlému proudění podzemní vody ve směru od okraje do středu udržované deprese.  

 
Během provozní fáze sanace prostoru E1-západ bylo provedeno celkem 19 na sebe navazujících cyklů 

promývání. Jednotlivé cykly trvaly v průměru 20 dní. Z toho v průměru 15 dnů připadlo na vlastní 

čerpání a zasakování. Čerpání podzemní vody probíhalo ze dvou čerpacích vrtů při celkovém 

konstantním čerpaném množství 0,12 až 0,24 l/s. Souběžně s čerpáním bylo provozováno zasakování 



vody do dvou zasakovacích vrtů. Zasakována byla dekontaminovaná voda ze sanační stanice 

v množství 0,02 až 0,16 l/s.  

 

První aplikace surfaktantu do zvodně byla provedena po přerušení předchozího nepřetržitého čerpání 

v okamžiku, kdy byla stažena hladina podzemní vody na lokalitě na zvolenou minimální úroveň. Po 

přerušení sanačního čerpání následoval nástup hladiny podzemní vody v sanovaném prostoru do 

úrovně max. 8 – 9 m p.t., tzn. že byl saturován pouze nejvíce kontaminovaný horizont s fází PAU při 

bázi prohlubně v miocénních sedimentech. Bylo tak zamezeno zbytečnému ředění účinné látky 

relativně čistou vodou z vyšších horizontů. Totéž se opakovalo na konci každého čerpacího cyklu. 

Přesné datum spuštění dalšího cyklu čerpání a zasakování bylo určováno vždy na základě denního 

monitoringu hladiny podzemní vody. Přerušení čerpání a zasakování trvalo - v závislosti na rychlosti 

nástupu hladiny podzemní vody v prostoru sanace - 3 až 7 dnů. 

 

 
 

Obr. 2: Situace sanačního a monitorovacího systému lokality 

 

Výsledky 

Provozní etapa sanace: Během provozu (4/2006 – 6/2007) byl prokázán pokles koncentrací PAU 

v čerpané podzemní vodě (měřeno na vstupu do mobilní sanační stanice), a to jak ve stavu silně 

ovlivněném přítomností surfaktantů (po zasáknutí a cca 5denním působení bez čerpání), tak i na konci 

čerpacích cyklů (prakticky bez přítomnosti surfaktantů po cca 15denním čerpání). Koncentrace jsou 

uvedeny v následujících grafech. Z grafů mj. vyplývá, že vlivem zasáknutého surfaktantu docházelo 

pravidelně ke zvýšení koncentrací uvolněných PAU v podzemní vodě o dva řády v případě 

benzo(a)pyrenu a PAU celk. dle MŽP a o jeden řád v případě naftalenu. Během uvedené provozní fáze 

metody poklesly koncentrace ve stavu ovlivněném surfaktanty v průměru o téměř celý řád. Ve stavu 

neovlivněném surfaktanty byl pokles rovněž patrný, ale méně zřetelný (max. o půl řádu v případě 

naftalenu). Z grafů (a zejména z grafu 1) lze vyčíst další významný faktor, a to zrychlující se trend 



poklesu koncentrací ke konci provozní fáze. Tento trend indikuje významně se snižující objem volné 

fáze kontaminantu, schopné uvolnit se z horniny působením surfaktantu. 

 

Celkový výsledek sanace: Během popsané etapy provozu promývání nebylo dosaženo trvale limitních 

hodnot u benzo(a)pyrenu v neovlivněném stavu, u ostatních sledovaných parametrů klesly koncentrace 

hluboko pod sanační limity. Vzhledem ke zrychlujícímu se trendu poklesu koncentrací ke konci 

provozní etapy byla navržena a posléze realizována druhá etapa provozu, a to až do úplného 

odstranění volné fáze z ohniska sanace. Během poloprovozní etapy a dvou provozních etap promývání 

lokality E1-západ surfaktanty bylo v období od května 2005 do dubna 2009 odstraněno 3,56 t 

kontaminantu ve volné fázi. Společně s předchozím prostým sanačním čerpáním realizovaným 

nepřetržitě od února 2002 bylo z této lokality odstraněno celkem 16,11 t kontaminantu ve volné fázi. 

Koncentrace všech sledovaných kontaminantů klesly na konci postsanačního monitoringu trvale pod 

sanační limit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Grafy vývoje koncentrací 

PAU ve stavu ovlivněném 

aplikací surfaktantu a naopak ve 

stavu neovlivněném na konci 

čerpacího cyklu po odčerpání 

surfaktantu 

 

 

 



Významným ukazatelem indikujícím brzké ukončení sanačního zásahu se v poslední provozní etapě 

sanace stal vedle rapidně se snižujících koncentrací PAU také pokles výtěžnosti kontaminantu na 

jednotlivý cyklus. Během posledních čtyř cyklů promývání byl zaznamenán pokles výtěžnosti o jeden 

a půl řádu (viz obrázek 4). Tento fakt ještě více indikuje výrazný pokles zbytkového množství PAU  

nacházejícího se ve volné fázi v kolektoru. 
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Obr. 4: Vývoj výtěžnosti sledovaných PAU na objem vyčerpané podzemní vody 

 

Diskuse 

Metoda promývání masivně kontaminovaných zemin PAU s výskytem volné fáze při bázi kolektoru 

surfaktanty byla navržena a aplikována v situaci, kdy rešerší dostupných materiálů (i zahraničních) se 

nepodařilo nalézt jakoukoliv zprávu o prokazatelně úspěšně ukončené sanaci tímto způsobem. Dle 

dostupných informací se v daném případě jedná - minimálně na území ČR - o první prokazatelně 

úspěšně dokončenou sanaci kontaminace tohoto typu metodou promývání surfaktanty. Metoda se tedy 

ukázala být účinným prostředkem k dosažení sanačního cíle, kterým bylo odstranění volné fáze 

z kolektoru a tím zamezení jejímu postupnému rozpouštění a migraci kontaminace mimo ohnisko. 

V rámci sanace vyplynuly některé specifičnosti dané metody, se kterými je nutno počítat při jejím 

používání. Jsou to zejména: 

- Pulzní režim čerpání: Nezbytností při promývání zemin surfaktanty je pulzní režim čerpání 

k eliminaci neefektivního protečení účinné látky přes preferenční cesty do jímacích objektů. 

- Složité sledování výnosu kontaminantu: Vzhledem k tomu, že během každého čerpacího cyklu se 

po zahájení čerpání společně se snižováním koncentrací surfaktantu snižuje i výnos kontaminantu – 

a to většinou nepravidelně (viz obrázek č. 5) – je dosti obtížné stanovit skutečný celkový výnos 

kontaminantu pouze na základě zjišťování koncentrací na vstupu do sanační stanice bez častého 

a tedy nákladného vzorkování vstupu do sanační stanice během každého čerpacího cyklu. 

Ekonomicky přijatelným řešením je během počátečního čerpacího cyklu stanovit průměrnou 

procentuální koncentraci kontaminantu v čerpané vodě vzhledem k hodnotám na začátku a na 

konci čerpacího cyklu a tu pak aplikovat i na další cykly. Pro hrubou kontrolu lze pak použít 



skutečné množství odstraněné fáze ze sanační stanice. Zde je ale potřeba věnovat velkou pozornost 

korelaci mezi zjištěnými koncentracemi kontaminantu v čerpané podzemní vodě a objemem 

likvidované volné fáze. 

- Komplikace při sledování volné fáze kontaminantu během sanace. Je téměř vyloučeno objektivně 

sledovat skutečnou mocnost volné fáze – a tedy i její změny - v ohnisku znečištění během sanace 

promýváním. Vlivem působení surfaktantu se během provozu střídají výrazné poklesy a nárůsty 

sloupce volné fáze. Na počátku sanace lze sledovat změny v rychlosti nástupu sloupce volné fáze 

v čerpacích vrtech po vyčištění kalníku. Tyto změny však samy o sobě nemají velkou vypovídací 

hodnotu o stavu sanace. Jediným relativně spolehlivým ukazatelem stavu sanace se tak zdá být 

trend poklesu koncentrací kontaminantu v čerpané vodě měřených na počátcích a koncích 

jednotlivých cyklů čerpání. V samotném závěru sanace je pak patrný i významný pokles ve 

výtěžnosti PAU, která jinak během sanace spíše kolísá. 

- Důsledné sledování a dodržování účinných koncentrací roztoku surfaktantu. Optimální účinnosti 

bylo dosaženo při 0,1 – 1% roztoku. Empiricky zjištěná hodnota kritické micelární koncentrace 

(CMC) použitého surfaktantu se pohybovala řádově v desítkách mg/l. Nezbytností je ve fázi 

poloprovozu empiricky zjistit optimální množství zasakovaného surfaktantu. 

 

 

 
Obr. 5: Vývoj koncentrací anionaktivních tenzidů a sledovaných PAU v průběhu čerpacího cyklu 

 

Vzhledem k tomu, že ochrana životního prostředí před negativními dopady uvedené metody sanace je 

řešena dostatečně technickými prostředky (hydraulická bariéra, čištění odpadních vod na čisticích 

stanicích s téměř stoprocentní účinností), není při aplikaci metody v obdobných podmínkách 

rozhodující environmentální rizikovost vlastního použitého surfaktantu, nýbrž jeho účinnost. Úvaha 



o rizikovosti surfaktantu na životní prostředí v okolí sanované lokality ztrácí smysl, když je zřejmé, že 

veškerý aplikovaný surfaktant je nutno zpětně odčerpat spolu s uvolněným kontaminantem. Pokud by 

použitý sanační systém nezaručoval stoprocentní odčerpání surfaktantu zpět, pak je jedno, jak je 

rizikový sám o sobě, neboť daleko větším rizikem by byl únik vymývaného kontaminantu. V takovém 

případě by byla metoda z hlediska ochrany životního prostředí nepoužitelná. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že je nutno při posuzování vhodnosti aplikace jakýchkoliv surfaktantů při 

sanaci zemin kontaminovaných PAU postupovat individuálně pro každou lokalitu.  

 

Závěr 

Metoda promývání zemin anionaktivním surfaktantem na lokalitě JDZ Soběslav, a.s., byla 

vyhodnocena jako použitelná a v daném případě úspěšná. Propustnost kolektoru dané lokality (obecně 

limitující faktor při promývání) s kf řádově x.10
-6

 až x.10
-4

, se ukázala být přijatelnou pro použití této 

metody. Rovněž použité médium – anionaktivní surfaktant – se ukázal být pro daný účel vhodný. 

Sanačním zásahem byla odstraněna volná fáze kontaminantu ze dna kolektoru, což bylo prokázáno 

postsanačním monitoringem. 
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