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 Chocerady – doškolovací seminář  Vzorkování železničního 
svršku 

Cíl doškolovacího semináře 
Doškolovací seminář (trénink) byl zaměřen na vzorkování železničního svršku zejména v návaznosti 
na požadavky metodického návodu o nakládání se stavebními odpady.  

Cílem semináře bylo zvýšení kvalifikace účastníků v problematice vzorkování železničního svršku a 
získání informací pro návrh doporučení ke sjednocení postupů vzorkování této matrice. 

Seminář se konal ve dnech 16. až 17.4. 2009 a skládal se z části teoretické, která se uskutečnila 
v areálu Klubu Lávka Chocerady, a z části praktické, během které byly na železniční trati 221 v úseku 
Mirošovice‐Čerčany ověřovány různé postupy odběru vzorků železničního svršku. Odebrané vzorky 
byly následně podrobeny laboratorním zkouškám.  

Organizátory semináře byly společnosti Forsapi s.r.o. a Univerza‐SoP, s.r.o., za odborné pomoci 
pracovníků společnosti SŽDC s.r.o., zejména RNDr. Františka Žižky CSc.,  a Státního fondu životního 
prostředí ČR – Ing. Pavla Bernátha.  Významnou měrou se na realizaci semináře podílela společnost 
ŽDS  a.s, která uhradila laboratorní analýzy odebraných vzorků.  

 

Popis vzorkovacích postupů 
Při posuzování kvality železničního svršku je nezbytné vycházet ze způsobu dalšího nakládání s tímto 
materiálem. Na základě diskuze, která se uskutečnila v rámci teoretické části semináře, vyplynulo, že 
mezi nejčastěji využívané postupy dalšího nakládání se železničním svrškem při rekonstrukcích tratí 
patří opětovné využití frakce 32‐63 mm, popř. frakce 20‐63 mm. Frakce 0‐10 mm, resp. frakce 0‐20 
mm, jsou po odtěžení železničního svršku odděleny a obvykle jsou jako odpad odstraňovány.   

Předmětem laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích byly, po vzájemné dohodě odborných 
školitelů, odborníků zabývajících se problematikou zkoušení železničního svršku a ostatních účastníků 
semináře, zkoušky na vzorcích frakcí 0‐10 mm. Zároveň byly provedeny analytické zkoušky na 
vzorcích zrnitostních frakcí 10‐20 mm,  10‐32 mm, 32‐63 mm. Cílem zkoušek bylo ověření distribuce 
škodlivin mezi těmito zrnitostními frakcemi.  

Při testování postupu vzorkování železničního svršku byly ověřovány 3 postupy odběru vzorků 
z hlediska umístění míst (bodů) odběru a hmotnosti odebraného vzorku.  

Postup 1: 

A) Odtěžení  materiálu železničního svršku v prostoru mezi pražci do hloubky železničního 
spodku (konstrukční vrstvu) – v celé délce pražců 

B) Oddělení frakce 0 – 10 mm z odtěženého materiálu dle bodu A) (frakce analyticky zkoušena u 
vzorků DP‐1A, DP‐1B) 

C) Oddělení frakce 10‐20 mm (frakce analyticky zkoušena u vzorku DP‐1B 10‐20 mm) 
D) Nadsítné 20‐63 mm (frakce analyticky nezkoušena) 
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Postup 2: 

A) Místo odběru – vnější část kolejiště ‐ odtěžení materiálu železničního svršku v prostoru vně 
koleje mezi pražci do hloubky železničního spodku (na konstrukční vrstvu) 

B) Oddělení frakce 0 – 10 mm z odtěženého materiálu dle bodu A) (frakce analyticky zkoušena u 
vzorků DP‐2A, DP‐2B) 

C) Oddělení frakce 10‐20 mm z nadsítného získaného postupem dle bodu B) (frakce analyticky 
zkoušena u vzorku DP‐2B 20 mm) 

D) Nadsítné 32‐63 mm (frakce analyticky zkoušena u vzorku DP‐2Aštěrk) 

Postup 3: 

A) Místo odběru – vnitřní prostor mezi kolejemi, odtěžení železničního svršku z výkopu do 
hloubky železničního spodku (na konstrukční vrstvu) – odtěžený prostor tvoří pouze část 
materiálu mezi pražci mezi kolejemi  

B) Oddělení frakce 0 – 10 mm z odtěženého materiálu dle bodu A) (frakce analyticky zkoušena u 
vzorku DP‐3A) 

C) Oddělení frakce 10‐32 mm z nadsítného získaného postupem dle bodu B) (frakce analyticky 
nezkoušena) 

D) Nadsítné 32‐63 mm (analyticky zkoušena u vzorku DP‐3Aštěrk)  

Na obrázku je znázorněn řez technickými vrstvami kolejiště. Předmětem testování postupů odběru 
vzorků a zkoušení byla vrstva železničního svršku pro účely dalšího nakládání s materiálem.   

 

Obrázek 1 

 

Lokalita  
Práce v terénu se uskutečnily dne 17.4.2009 na železniční trati 221 Mirošovice ‐ Čerčany (traťový 
kilometr 151,9 km). Na traťovém úseku právě probíhala rekonstrukce trolejí. V úseku byly koleje 
upevněny na dřevěných pražcích. Zvolené místo bylo v minulosti místem shlaví . Důkazem o 
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stavebních pracích v místě proběhlých v minulosti byla přítomnost nejméně tří druhů kameniva 
použitého v železničním svršku (tři lokality těžby). 

Úsek trati zvolený k testování postupů odběru vzorků byl vymezen délkou cca 10 m.   

Postupy odběru vzorku 1 a 2 byly ověřeny opakovaným odběrem na 2 stanovištích (vzorky označené 
DP‐1A a DP‐1B – postup 1, vzorky DP2A a DP‐2B), odběr postupem 3 se uskutečnil pouze na jednom 
stanovišti (DP‐3A). 

Práce v terénu probíhaly  v čase 8.30 hod. až 9.55 hod. Prováděné činnosti musely být přerušeny 
z důvodu pohybu technických vlaků souvisejících s probíhající  rekonstrukci dotčeného traťového 
úseku. 

Přehled odebraných vzorků  

Název 
vzorku 

Hmotnost [kg]  Postup 
odběru 

velikost 
částic 

vzorkaři 

   odtěženého 
materiálu 

terénního 
vzorku 

laboratorního 
vzorku 

   mm    

DP‐1A  neuvedeno  neuvedeno  5,62  1  0‐10 mm  Sottner, Macík, 
Kezdikl 

DP‐1B  678  28  5,6  1  0‐10 mm  Oličová, Svobodová, 
Beránek, Šicha 

DP‐1B  678  28  1,36  1  0‐10 mm  Oličová, Svobodová, 
Beránek, Šicha 

DP‐1B 
štěrk 10‐
32 mm 

678  10  5,2  1  10‐32 mm 
Oličová, Svobodová, 

Beránek, Šicha 

DP‐2A  162,52  10,94  5,36  2  0‐10 mm  Pour, Kučvová, 
Černá, Veverka 

DP‐2A 
kamen 

162,52  151,58  7,72  2  10‐63 mm  Pour, Kučvová, 
Černá, Veverka 

DP‐2A 
štěrk 

162,52  neuvedeno  2,22  2  32‐63 mm  Pour, Kučvová, 
Černá, Veverka 

DP‐2B  neuvedeno  neuvedeno  10,87 2 0‐10 mm Prokeš 

DP‐2B 20 
mm 

neuvedeno  neuvedeno  13,1  2  10 až 20 
mm 

Prokeš 

DP‐3A  112  4  3,98  3  0‐10 mm  Kohout, Benedová, 
Bartáková 

DP‐3A   112  108  nebyl připraven  3  10‐63 mm  Kohout, Benedová, 
Bartáková 

DP‐3A 
štěrk 

112  neuvedeno  2,84  3  32‐63 mm  Kohout, Benedová, 
Bartáková 
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Výsledky analytických rozborů 

1. Frakce 010 mm  
Vzorky byly analyzovány v laboratoři ALS Czech Republic s.r.o.. Výsledky stanovení jsou uvedeny 
v tabulce. 
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1.1 Závěr:  
 U sledovaných ukazatelů pozorována výrazná prostorová heterogenita mezi jednotlivými místy 
odběru.  

U kovů byla nejnižší heterogenita pozorována u Pb (relativní směrodatná odchylka – RSD – 26,5%), 
následují Ni (RSD – 35,1%), As (38,2%) a Cr (51,7%) 

U parametru C10‐C40 bylo kromě vzorku DP‐1A (koncentrace 1590 mg/kg suš.) pozorováno rozpětí 
koncentrací mezi 305 až 779 mg/kg suš.(odpovídá RSD 38,7% , podobně u PAU se koncentrace u tří 
vzorků měnily v intervalu 20,6 až 50,9 mg/kg suš. (relativní směrodatná odchylka  34,7%), a ve vzorku 
DP‐1A byla zjištěna anomální koncentrace PAU – 180 mg/kg suš. Můžeme se domnívat, že v místě 
odběru vzorku DP‐1A mohlo dojít k lokální kontaminaci minerálními oleji ve větší míře než na zbylých 
místech.  Je možné předpokládat, že k heterogenitě došlo v důsledku nevhodně zvoleného místa 
odběru vzorků, které bylo v minulosti již ovlivněno změnou užívání. Tato skutečnost byla zjištěna až 
následně po pracích v terénu. 

 



 

7 

 

2. Kontrola jakosti – dělené vzorky – frakce 0 – 10 mm 
Vzorky DP‐1A a DP‐1B, DP‐2A a DP‐3A byly analyzovány v laboratoři Sokolovské uhelné právní 
nástupce a.s. (speciální laboratoř, akreditovaná ČIA pod číslem 1360) v Sokolově.  

Výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce. 

Porovnání analýz dělených vzorků laboratoří ALS CR s.r.o. a Sokolovské uhelné a.s. jsou uvedeny na 
grafech. 
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2.1 Závěr: 
U vybraných toxických kovů byla zjištěna poměrně dobrá shoda mezi laboratoří (nejlepší shoda byla 
pozorována u Cd pravděpodobně z důvodu relativně vysoké meze stanovitelnosti u laboratoře ALS 
CR, tj.  <0,40 mg/kg suš. kadmia). Následuje ukazatel Cr, jehož koncentrace se neliší o více než 29,4%, 
koncentrace Ni se nejvíce lišily o 41,1% a nejhorší shoda byla u As – mezi 48 až 87%. 

U PAU bylo dosaženo dobré shody výsledků – mezi 20 až 54%. Vzhledem k času zpracování vzorku 
v laboratoři ALS (popř. z jiného důvodu) bylo stanovení naftalenu v laboratoři Sokolovské uhelné a.s. 
systematicky vyšší.  

Z výsledků kontroly vyplývá, že postupy používané laboratořemi poskytují výsledky o dobré shodě. 
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3. Změna obsahu škodlivin v zrnitostních frakcích vzorku 
Ve vybraných vzorcích byly provedeny analýzy v sušině v různých frakcích vzorků a porovnány.  
Výsledky analýz jsou uvedeny v následující tabulce a v grafech. 
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3.1 Závěr 
Kovy:  Porovnání bylo provedeno pouze u dvou vzorků DP‐1B a DP‐2A. Změny v obsazích kovů 
v závislosti na testovaných frakcích nejsou jednoznačné. Obsah kovů souvisí pravděpodobně 
s vlastnostmi horniny použité do železničního svršku, nikoliv se sekundárním znečištěním 
železničního svršku, což je nejvíce patrné u obsahů Cr a Ni, které se pohybují zhruba na obdobné 
koncentrační úrovni ve všech vzorcích. 

U organických ukazatelů je pokles obsahu C10‐C40 a PAU v závislosti na změně granulometrie vzorku 
jednoznačný.  

V případě C10‐C40 je obsah ve frakcích nad 10 mm na 3 až 14% hodnotě koncentrace ve frakci 0‐10 
mm.  

V případě PAU je úbytek ještě markantnější ‐ obsah ve frakcích 10‐20 mm dosahuje 15‐50%, a ve 
frakci nad 32 mm 0.6 až 1,8% hodnoty koncentrace ve frakci 0‐10 mm.   
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Závěr 
 Doškolovací seminář zaměřený na přípravu doporučení pro vzorkování železničního svršku se 
uskutečnil ve dnech 16.‐17.4.2009. Při praktickém testování byly ověřovány tři postupy odběru 
vzorků, které byly porovnány na základě analytických zkoušek vybraných škodlivin (vybraných kovů a 
obsahu uhlovodíků C10‐C40 a polycyklických aromatických uhlovodíků) v sušině.    

Ze získaných výsledků byly vyvozeny následující závěry, jejichž platnost se vztahuje na daná místa 
odběru: 

• Zrnitostní frakce vzorků železničního svršku 0‐10 mm vykazuje vysoký stupeň prostorové 
heterogenity pro hodnocené škodliviny v sušině. Přestože příčinou této heterogenity je 
pravděpodobně nevhodný výběr místa pro realizaci experimentu (dodatečně bylo zjištěno, 
že v místě odběru byla v minulosti provedena částečná rekonstrukce trati, což se projevovalo 
několika použitými druhy štěrků v kolejovém loži), domníváme se, že použití prostého vzorku 
pro hodnocení obsahů škodlivin v sušině v železničních svršcích je nedostatečné. Proto 
doporučujeme posuzovat obsahy škodlivin v sušině ve směsném vzorku. V této fázi 
experimentu nejsme schopni definovat vhodný počet prostých vzorků pro přípravu 
směsného vzorku. To bude předmětem další fáze testování. 

• Kontrola jakosti analytických prací založená na analýzách terénních duplikátů vzorků 
zrnitostní frakce 0‐10 mm, provedená ve dvou nezávislých laboratořích, ukázala, že v dané 
zrnitostní frakci byla dosažena velmi dobrá shoda výsledků obou laboratoří. Můžeme se 
domnívat, že analýzy zrnitostní frakce 0‐10 mm jsou mezi akreditovanými subjekty vzájemně 
srovnatelné a případné odlišnosti v analytických postupech jednotlivých subjektů nehrají 
zásadní roli ve spolehlivosti získaných výsledků. Pouze u stanovení polycyklických 
aromatických uhlovodíků byly pozorovány významné rozdíly ve stanovení některých 
parametrů – např. naftalénu. Vzhledem k odlišnému datu přijetí vzorků do laboratoří (vzorky 
do laboratoře ALS byly předány o týden později než do laboratoří Sokolovské uhelné), 
nemůžeme příčinu a význam rozdílu dostatečně věrohodně popsat. 

• Výsledky stanovení škodlivin v sušině v odlišných zrnitostních frakcích odebraného vzorku se 
významně odlišují při stanovení organických sloučenin – C10‐C40, PAU. S nárůstem velikosti 
částic vzorku významně klesá koncentrace těchto parametrů.  Zrnitostní frakce 0‐10 mm 
dosahovala ve všech analyzovaných vzorcích nejvyšší koncentrace.  

• U stanovení kovů nebyla podobná závislost koncentrací na zkoušené zrnitostní frakci 
prokazatelná. Domníváme se, že způsob úpravy vzorku – drcení a mletí na analytickou 
jemnost a následná mineralizace vzorku kyselinou, vede k tomu, že se  izolují kovy z matrice 
horniny (zejména u vyvřelin a metamorfních hornin) namísto identifikace sekundárních 
zdrojů znečištění železničního svršku, proto je možno uvedenou zkoušku považovat za 
neobjektivní pro hodnocení reálných dopadů na životní prostředí. 

• Testování zrnitostní frakce 0‐10 mm se pro posuzování železničního svršku při rekonstrukci 
tratí jeví jako vhodný postup. Jak experiment ukázal, byly výsledky stanovení v sušině v této 
zrnitostní frakci nejvyšší, případně stejné jako v ostatních frakcích. Nedostatečně byly 
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ověřeny závislosti pro zrnitostní frakci 10‐20 mm, popř. 10‐32 mm, které doporučujeme ještě 
dále ověřit.           

• Domníváme se, že provádění analýz jednotlivých frakcí a dopočet výsledné koncentrace 
váženým průměrem je vhodnější pro hodnocení obsahu škodlivin v sušině, než je provedení 
stanovení ve vzorku obsahujícím údajně reprezentativní zastoupení všech zrnitostních frakcí. 
Vzhledem k požadavku na velikost vzorku vyplývající ze závislosti na velikosti částic 
vzorkovaného materiálu je nepravděpodobné, že by k hodnocení byly používány vzorky o 
adekvátní velikosti (např. nad 100 kg), a tudíž riziko nespolehlivého stanovení v takovém 
vzorku je vysoké. Podmínkou je, aby při vzorkování byla provedena v terénu základní 
zrnitostní analýza vzorkovaného materiálu.  

Provedené experimenty neumožnily dostatečně spolehlivě definovat vhodný počet prostých vzorků 
tvořících směsný vzorek pro posuzování materiálu pro daný úsek tratě, dále neumožnily zhodnotit 
podíl znečištění zrnitostní frakce 10‐20 mm, resp. 10‐32 mm, v porovnání se zrnitostní frakcí 0‐10 
mm. Z časového důvodu nebylo možné porovnat postupy vzorkování z hlediska spolehlivé informace 
o zrnitostním složení železničního svršku (zrnitostní analýza byla provedena pouze na třech vzorcích, 
což není dostatečné). Tyto úkoly budou předmětem dalších experimentů. Záměrem je pokračování ve 
hledání optimálního postupu vzorkování a rozsahu zkoušek při dalších doškolovacích seminářích.    
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Přílohy: 
• Protokoly o odběru vzorků 

• Protokoly o zkoušce 



Ip l*- pr,Ax ooninu prmrbno vmnxu e xer-u
objedrl{Yka djslo :

oBEcNf n{F0RMACE

PLdn lzorkovdnr vyhoiil : .B.l1+ut n ct*/ J vzorkai. E{AA h 4*/

Pl6tr zorkovtni schvilil:

ZAkanik: ba o -\.A
L>U azt0L,2 U 

"
cir- vzo- ' - . - /

au&eat,' aL.r+urq ft,+ltE/'4LLl - t4Le'JCun cL&eEz

VzoRKOVANf CEmK (dopravnik, bmnad4 kontejnery)

P& t DlelatE to)e-
Bezpednoslni opatr€d, pomtr:ky : f1zrr:r' EaZ/ IauELa'+_t EE?}l(rjrAUAe4
PiiLoHY (schdna a fotodol:ume ace)

INTORMACI O OI}PADU

Droh odpadu:

Pfrvod a Laik odpadr technologie rcbo dinllosti, di Llerich odpad vadk*

1+or*;-, *1c:; trr4w.' JoFP,+u"
Identifikace probl€mq kerd mohou mit vliv na program rzorkovdtri:

lhnaP,t4 Dbc.iz,.t zaez4
vizuriJnl popis odpadu oomogeaiE- odhad vetikosti ana Tvoddni).

fuft,,i*4)l t/bp,{:4, - fP*Lct 0 - 64 :t:t:::
METOI'IKA VZORKOVANI
zpro'a@ oz{E{z,, ra
P;t diliich rzorl(i Ller6 budou oddntny^elikost dilbich rzorktL OoSet nribErn najedetr dl6i \zorek):

Urdent mist odbdru dtldlch lzoddr (popis neto sch6ma/aai€ni dfldich vzorhi

bfi€l/- /no/ Fabu!*o D{z ^ c4n' Qa z/4, Fd,_Wfu fhEL
Upra\€ vzorkfi na dsrd ftomogedzace. klElace. \'ytvor€ni laboralomich !zo*ri):- , /
fbstz. ,haE Ja-K i)trEhi t Jb-O lbA/tub g.u)ftuli?'uzde 0-10W
6ai, vzorkouice: fe, fqfi
Zn aeni a idenhfilace labotato*ich narfu re r"uhu k ali,-l.^Adtn, )P I A

Pozadavky na zkouilry/konzervace pmlddtne v misG odbdru : IEl,U)tl
ouu- 

" 
c*r ooe- r"ort u, ft.q.JAQ q la_ / ,w '

o*b!'pltt"."6 pfi 
"dbd- 

' eoil:pr,l +l;t- to.r;^,- L" \-4y&A-
Sklado#ni, doprava do laboraloie: n/zy'p

ZKUSEBNi r-ABoRAToi



Jt lA
pRoroKo|- o oDBiRU PnlNfHo vzonKu A KALU

OBECNE INI'ORMACf,

Plfu !7.orkov{ni 1ytvofi I :

cil- vzoRraovANin EGrsLATrvA

aED"asr t-try7181 ltzt rcetlttt

upRrsnixi misre oltEnu radtesa tamstraroi eido cisla konlejrcd apod l.

vzORKOvANf CEI-EK (dopravnik , hronad4 kontejnery)

INI'ORMACf, O ODPADU

Pfrvod a vznik odpad! technologi€ nebo dinllosti, pii kedch odpad \zniki:

vizuffd popis odpadu (homogenita odbad velikosti zrtr4 zvoddnt):

tP+a;,2: l(kt**t4cu A -GS 4!e .1,'
MEMDIKA VZORKOVANI

Zpiisob rzo*ovdni \z o*olact ztrtlzmi.r}W

UDra\a vzo*fr na misG (homogeaizce, kvaface, l)tvoleni laboratomich lzo*ii):

Poisdavky na zkouSkyAonz€rvace plordddn6 v fllstE odbdru :

Datm a aas odbdtu vzorku: -r 'zrt? k-q

O.o

Datrm dod6ni do laboratofe:

MnoisM laboratornlho \zorkr: r

Konhk: g iqal h36 +.tp2 lt Datur' doruce :

uJe*,' .a'.4f1,7



90ufvX
+rOt-r-r{

u \i) \'ret ,-t tl ^, i

t-
fl

.l l '1 T
r#
l l

L-^'-
IY}] OrlbaD_c.ri- \ €iC)

U u-rE>-r\-if ]-C.OVU,.-, OnOlt), -iJ

tr-< t/ ir -r/ L6>



'( 4b
PI,AI ODBiRU PEvNf{O vzORI(U A KA]-U

objedftjvka dislo : eL-Z cl,q-at v - SlE /otrP4b, l/,4 /J-o. rD.)
oBf,cNfNFoRMAcE "

Pldn i'zorkovdni wtvofil : 3E?) l/C I vzgrkailll,"1e1y)//4 ' 
ALI ^V, a .,l&?ruL?

PIan vzorkovrtrl schdlil:
Z kaz?lik.

{zlbcrs"" - Vtt).. r bz2-t
cil- vzoRKovANi/LEGrsLATrvA

UPif,sNfM MisTA oDBiRU (adres4 katasdlni dislq dsla konlejneni apod-),
VZORKOVANV CELEF tdopral l. bromada konlejneryl,
,?etze' iot v' ",,3e< 

- Trozeznfut'b czzz,k )eartz? /r+ z-a,//t/ Plj^'
Bezpeanostol opatleni pom|icl+ | //22///t, l.Lf72,?,/n* E.12?t/k /, Zetr/p./.".tr.:,,ttZ
PiiLoHY (schdfla aforodol"umentace) 'fz/2a,,/t>"/ Za,rzlrZ+/ze TFohez 7,5'*.4e_
- ftt 7-e:> o *L/leV//k4-
INFORMACE O ODPADU

Druh.#*: Z{/-///U,+ ,+ e4A,q€Vt/
Phod a \,zdl odp9d!- lechnologie nebo timosti. pii herjch odpad va M:
e)<'zz)'r 

' 
l>e*'.,e*. zoie - p€?411/-<72/4,<c€ 7P,+z-7

ntitrt€ce er$16ryi, ker€ mohou mit vliv na rtrogram izorkov6nii

Vizu6lni popis odpadu (homogedra, odbad vefikosti Tna zJodn6ni): , e) 0 - t/Ct",.--, .
7,t?,+*ca : e) 32 - 64a2/a,b=>z Zt y'o -32 a,,2" ,L*zt rEz 

'z4//,

Mf,TODIKA VZORKOVANI

Zdusobvzorkovdoirzorkoiaclzriiz€ni:3 /te a>l/O 2,4-b,"?4tEZAL,
Podet dilffch \zorh! kterc budou odebninylvelikogt dlla.tch.lzo*n Ooi€tnib6ni "ajede 

Lf"rf,,rr*],2^ ru., (t
U6eni mist odbbru dilaich rzorki (popis tr€bo sch€mayanadeni dilcich rzoiki
kzZsZp-t2ze>a v / z,kaz- - trz. .{ttLez<

1r2+(k
Upr'ala rzorki Da misl€ (homogeniace, kvartac€, vltvoieni labora@mich rzofti):-b'Zqztt' 

f*,+ee7 / - rz,tur'*.9'y'o2."7, ,

obal, rzorkoraic€: 7{-/-4.k /r' , PE -S-'dL zr-
Znateol a idetrrifif,ac€ laboralomicb !-zorku ve rztrliu t diicim !zmla!n: - >P - 1A
Pozadavl'f na ztou(ky/toozeruc€ pro\aidene v mi e efi : ,../
D^E m a b\ ffiF vzat<u: y'? zz . Oq . e A- - cJ .9 /-a(--
Osoby piiromne fii odberu : JF a2+eZZttcl *Zp.>,//
Skiadovini doDrava do laboratole: /

ZKUSEBNi r-ABoRAroi Z
Kontald: z- Datumdorud€ni: ?

d*a

6*")



,,"' " t .t
'' U'l "

f
Vo,
t/

Jan



V/,9

Z:7' 
/t{., pp-t rz-- zz-2o ?poszD 24 -}22 r o>tzrLi,e

Zskttn,l v'z=-e-<- z cz=e/za 4pcyzL4 A> taL^t ) zt-

/tt't z-k1-// 
'>-).I

- ft',rze; ( st-rZ ",'."-)"b?z+ """ioio 
/v'r

- rerzz.- (o -32 *n ))a /nuc2? - zae'>vi

/e*2/32rn / 2a+/Ez <rrotrth/ .

Z A>zz*22

t*aet,(-,

pRoroKol o oDBfRU pEllyfEo vzoRxu A KAL0

'4./

c$jedn'vka disro:, 
e2zt rrry -,-s€v/o#,Q4\ ? z'-, /52/?*;z*.'

oBEcNE NFoRMACE
Pltu u,o*o''lln,]r oi,t 3274 NC-/ v a*ai.{i!o&zbt4 , CZ<}za ^EZlrttrZ.
Z{kazra'li:

cil- vzoRKovANi/LEGrsLATrvA

Z't 32-zvt
'run,y'u"**

UPiESNiM MisTA oDEiRU (a&€sa kaia$r6rri i,islo, iisla kontejnq& apod.)
vzORraOvANY CELEE (dopravdk, hronada kootejrery) / /

keL&lz2-otz'"2.2 -paot o=>1.0,' 77, .a2bt lbzza 2, ZEZ)"/ ?l
IN}ORMACf, O ODPADU

Dnrh odFcu: Ze-7rr7rrO 4 t-a/l'Z"zl
Puvod a vzdk odpadr, tecbnologie nebo dinnosti, pii herJth odpad vzfkll

O a/z>, / \n'|E>*./Dz'E- - pEz-DA'/.9-z-2/ke-..' n1z7
Vianilni popis odpadu ftomogedta odhad veli$o6! zna z\odtritrl:

R+xe,a - o2 /eL v2",./1t:a/t.,' " 
/ttu)1+ Ztrue, be.z >r>vlu.-

METODIKA VZONKOVANI

Zprisob rzorkov6ni v?o*ovaci zaiizeni (PPO)

afurt '  z-r/,uz a -tbzr-t - torUt, ,to u**O-L
Odchytky od poshQu:

Lprdva \zorhi 0a miste ftomogenizacc. kvanac€. r?tvoied_taboralornlch)'zo*ii):

Vz)rz, 
" 

72 al<:-' - za)'>.2, , {,,'hzt n'
obaf. vzorkovnic€: -L ,='^"2 4 Z-+ 7L: 4lE"/
Pozadavky nazkouikyr(onzenac€ pro!6ddnd v mtst6 odbdtu :

Da$m a aas odberu rzorku, /7 +.aq ??J- - ?34/4.4
Osoby pt{tonn6 pfi odbCru : /:t-> </>tzb 1,-or- r,o,,-
Skladovdni. doD|ara do laboratoi€: z
Datum dodini do laboratofe: L

Mnozrrvi raboralomiho rzorhr 2x 2 Z-^lt"'i| )./rZ Lq- / O - r'r:,*- ,/
ZKUSF;8Ni LABoRAToi ( (

Kontakt: ,-t Datum donracni:



fr+zc-e. : O - y'o ',.,.,-<- A-/ 0,o/4 t-rt3

/o -32 h4,,., . .1-,, 0r7o,l- ,r3

32 - 63a.,,*. .\-/ 0r3Z a3

/,33? ,.= a1.,,1o,,,,
od)D2,vrko
ae-1;zi2a

Z=' ' - lszt'sno kontzzzL'-, boor';2/ zr-
rlr-z-w>zt o?a-*r'o./ /&zas)/zo/z,a<-
->,/ll/4 Sv?42jG/R4 lza"tt



 

PROTOKOL O  ODBĚRU PEVNÉHO VZORKU A KALU 
Objednávka  číslo : -- 
  
OBECNÉ INFORMACE                                     
Plán vzorkování vytvořil : Kučvová Vzorkař: p.Pour, ing. Veverka a p. Kučvová 
Zákazník :  PT 
 

NÁZEV VZORKU:     V2A 

CÍL VZORKOVÁNÍ/LEGISLATIVA: Zjištění kontaminace železničního lože 
                                                                     Stanovení PAH dle Vyhlášky 294/2005Sb., tabulka 10.1. 
 
UPŘESNĚNÍ MÍSTA ODBĚRU (adresa, katastrální číslo, čísla kontejnerů apod.), 
- Mirošovice-Senohrady, trať 151,9 km - pata kolejnice k vnější hraně pražce, z  hloubky cca 50cm od horní hrany 
pražce. 
VZORKOVANÝ CELEK - z plochy cca 25cm x 40cm v hloubce cca 50cm od honí hrany pražce. Vzorkovaný 
celek byl po odběru přesíťován přes síto velikost ok 1cm. Vzorek byl sítován a kvartován na místě odběru 
 
INFORMACE O ODPADU 
Druh odpadu: jemný štěrk – velikost 0-1cm  (podsítné) 
Původ a vznik odpadu: kolejiště – výplň dřevěných pražců 
 
Vizuální popis odpadu :  velikost zrna 0-1 cm 
 
METODIKA VZORKOVÁNÍ 
Způsob vzorkování, vzorkovací zařízení (000.PPO.CL.CL.1_5_7_1.04 Odběr vzorků pevných odpadů pomocí 
sondýrek, lopatek a jehel) krumpáč, lopata a síto velikost zrna 1cm 
 
Odchylky od postupu: žádná 
 
Úprava vzorků na místě (homogenizace, kvartace, vytvoření laboratorních vzorků):  
Celková hmotnost vzorku 162,52kg, z toho štěrk nad 1 cm 151,58kg a vzorku pod 1 cm 10,94kg, které bylo 
rozděleno na 2 části 1. část 5,36kg a vzorek 5,58kg vzorek byl odevzdán organizátorovi.  
Obal, vzorkovnice: Polyethylenový sáček 
Požadavky na zkoušky/konzervace  prováděné v místě odběru : -- 
Datum a čas odběru vzorku: 17.4.2009 čas od 8,30 – 9,15 hod. 
Osoby přítomné při odběru : p.Pour, Ing.Veverka, p.Kučvová 
Skladování, doprava do laboratoře: autem v chladící tašce 
Datum dodání do laboratoře: 17.4.2009 
Množství laboratorního vzorku: 5,36kg 
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ 
Identifikace laboratoře: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s, Speciální laboratoř, akreditovaná ČIA pod číslem 
1360, laboratoř SMA 
Kontakt: Ing.Filasová Alena                                                                                 Datum doručení: 17.4.2009 
 

 
 
 

 000.ppo.cl.cl.1_5_7_1.04.r04.p05.f1197 
 



 

     
 
 
 

                                           
   
 
 
 



PROTOKOL O ODBĚRU PEVNÉHO VZORKU A KALU 

Objednávka číslo : 

OBECNÉ INFORMACE 

Plán vzorkování vytvořil : -  Vzorkař:  Ing. Petr Prokeš  

Zákazník : -  

CÍL VZORKOVÁNÍ/LEGISLATIVA: -  

UPŘESNĚNÍ MÍSTA ODBĚRU (adresa, katastrální číslo, čísla kontejnerů apod.),  
 
Senohraby, železniční trať na 151,9 tkm. 
 
VZORKOVANÝ CELEK (dopravník , hromada, kontejnery) 
 
Železniční svršek. 
 

INFORMACE O ODPADU 

Druh odpadu:    Zemina a kamení 

Původ a vznik odpadu, technologie nebo činnosti, při kterých odpad vzniká:    Provoz železniční  trati. 

Vizuální popis odpadu (homogenita, odhad velikosti zrna, zvodnění):  
 

METODIKA VZORKOVÁNÍ 

Způsob vzorkování, vzorkovací zařízení (PPO): 
 
Vzorkovací postup:   
 
Od paty kolejnice ven. Odstranění frakce 32-63.  
Vzorek jemného podílu z hloubky 40 cm pod pražcem.  
Přesítováno sítem 10 mm – Vzorek označený  DP-2B 
 
Zbytek na sítu: frakce cca 10 až 20 mm –  
Vzorek označený DP-2B frakce 20 mm 
 
 

Odchylky od postupu: 

 

Úprava vzorků na místě (homogenizace, kvartace, vytvoření laboratorních vzorků): 

Obal, vzorkovnice:   PE sáček 

Požadavky na zkoušky/konzervace prováděné v místě odběru: - 

Datum a čas odběru vzorku: 17.4.2009, 9:00 

Osoby přítomné při odběru: - 

Skladování, doprava do laboratoře: -  

Datum dodání do laboratoře: -  

Množství laboratorního vzorku: - 

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ: -  

Kontakt: petr.kohout@forsapi.cz                                          Datum doručení: 

 

mailto:petr.kohout@forsapi.cz


Datum odberu:

OBECNE INFORMACE
Pivodce odpadu: -- -l )c r , , Zckaznrk (Firma):
Koniakt: E-j.O,. 1t"41
P!r! oJ odpadu: ,-- ' .ui,n. _

2 aL t z/,, c,L" /:B <1,,2 S/<-i)

CIL VZORKOV

< L t .  \  L  .  s e l l

ODPAD

Drivod odbdru odpadu:

Popis (baNa, zfpaFh. koluistence/homogenita/zmitost): /41 /l i,'.+ F/raL.AL-1

l+9 / m /*t,]^ A'- 6s -",-.'- t t,teuj' ,?at/
t /rL! /r, '7 /-/j./

Popis/definice podsouboru nebo dodAvky, ktcrd byly vzorkov6n_"-:
TEt r r . r  L , jEa!_-  aE Er. ,7L: ,  -  5  a1, ; r . t * ) ' ,

' I a  ;  j . a - . - /

\ 4 i \ l o -  bod  odbe ru  r zo r l u :  l l  . ;  ' : r  -  4 ^ ,  t f : t ' ; '

Osoby piitomnd pii odb€ru: t  .  <2 "  / 75 .n ,  o
Pop i .  pou2 i te  meLod l  o t l o€ ru  r zo r lu :  t  / . +2 ,  < - . - : r ^  -  r  > i , i . 4  , , . r , . . .  1 / - i n " ,
P o u Z i t d z a i i z e n i : , r & . t L . t a ' /  t D 1 1 ; . . a  C  t a r - , 1 / ? ; t € / ! r  5 C " ' ^  ! \  2 t ' - l

Podet odebranich dildich vzorklL/vzorki: .i.ei,t cD. B1/:t/'c o, at-6 u| i2.
Velikost diliiho vzorkr/vzorku I
Pozoroviini pfi odbdru (napi. vivin plynu. tepla. chemickd reakce):
Popis stanoreni na misti l  lnokud i€ nrolokol. ni i loi i t  k Drolololu o vzorko\dni

D DUPRAVA VZORKLT
ljraeni mista: napi. \ 1er6nu nebo v laboratoii (r.L\'6sl zda venku nebo v ntistnosti)

PostuD: < | ,1t,1."/ - -  / .1 / rc . ;  L '  - /c .6-* t i .  t L - . .  t t , , , 4  3 ,  q

BALENI, KONZERVACE, SKLADOVANI A DOPRAVA VZORKU
Vzorkovnic lnCni: o.(
Konzen ace:
Skhdovdm:
D
ODCHYLKY OD P VZORKOV
Podrobnosti:
DORUCENI DO ZK EBNI LABORATO

( 2Laboratoi: /L S Datum doiuaenit j

PROTOKI ODBERU VZORKU ODPADU
islo DrotokolL

Oznaieni !zorkL- (mistoodbiru, t"vp materiilu yzdrkovnice) 

V S

OdbEr provedl (Fima):

-E(1, ,V, /1 4 5
Vzorkar: /.a / ".-. , -.

Odhad obsahu vlhkosti:

L.  4c/ ' .a  I ,METODII'{ VZORKOV

Problimy s piistupem, kter6 m€ly vliv na plochu nebo objem vzorkovan€ho odpadu:

Datum a das odbdrur '17, 0.1



Laboratory Manager Česká Lípa

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :CS0901941 15.5.2009

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.ŽSD a.s.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Milan Nedvěd

:: AdresaAdresa Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 03, 

Česká republika

Brněnská 1050

664 42 Modřišice Czech Republic

:: E-mailE-mail petr.kohout@forsapi.cz lab.ceskalipa@alsglobal.com

:: TelefonTelefon ---- +420 487 828 511

:: FaxFax ---- +420 487 828 512

::Projekt DK - vzorkování  železničního svršku Stránka 1 z 13

:Číslo objednávky ----

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky ----

Místo odběru : ----

::Vzorkoval ---- Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek uvedené na tomto protokolu se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na 

tomto protokolu.

Vzorky CS0901941002, 6, 9, 11, 13 a 14 obsahují vysokovroucí uhlovodíky s více než 40 atomy uhlíku.

Výsledky a hodnocení ekotoxikologických testů jsou uvedeny v samostatných Přílohách č. 1 a 2 k Protokolu o zkoušce 

č. CS0901941.

Jméno autorizované osoby

Tento dokument je elektronicky podepsán autorizovanými osobami 

uvedenými v příloze osvědčení o akreditaci č. 521/2008. Osvědčení o 

akreditaci pro zkušební laboratoř  č. 1163  vydal Český institut pro akreditaci.

Jméno autorizované osoby Pozice

Ing. Tomáš Bouda, CSc. Laboratory Manager Česká Lípa

Zkušební laboratoř 

akreditovaná ČIA

ALS Czech Republic, s.r.o.

Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 03, Česká republika

Tel. +420 487 828 511  Fax. +420 487 828 512  www.alsenviro.com
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Zakázka :

:Zákazník

CS0901941

ŽSD a.s.

Výsledky zkoušek

Název vzorku Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 

požadováno

cesta u tratiMatrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941001

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

----LOQMetodaParametr -------- ----Výsledek ----

fyzikální parametry

---- --------94.0%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

---- --------5.95%0.10S-DRY-GRCIvlhkost 105°C

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

---- --------17.8mg/kg suš.0.50S-METAXHB1As

---- --------29.1mg/kg suš.0.50S-METAXHB1Cr

---- --------13.6mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb

---- --------<0.40mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd

---- --------15.3mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

---- --------<20mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------0.014mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------0.012mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

---- --------<0.120mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU

ALS Czech Republic, s.r.o.

Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 03, Česká republika
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Zakázka :

:Zákazník

CS0901941

ŽSD a.s.

Výsledky zkoušek

Název vzorku Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 

požadováno

DP-1AMatrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941002

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

----LOQMetodaParametr -------- ----Výsledek ----

fyzikální parametry

---- --------89.2%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

---- --------10.8%0.10S-DRY-GRCIvlhkost 105°C

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

---- --------21.5mg/kg suš.0.50S-METAXHB1As

---- --------268mg/kg suš.0.50S-METAXHB1Cr

---- --------69.9mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb

---- --------<0.40mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd

---- --------92.6mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

---- --------1590mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.139mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------7.03mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------1.08mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------85.4mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------59.3mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------6.48mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------15.7mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------2.38mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------1.30mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------0.522mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------0.332mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------0.364mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

---- --------180mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU

Název vzorku Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 

požadováno

DP-1BMatrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941003

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

----LOQMetodaParametr -------- ----Výsledek ----

fyzikální parametry

---- --------89.4%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

---- --------10.6%0.10S-DRY-GRCIvlhkost 105°C

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

---- --------261mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.041mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------0.446mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------0.356mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------6.73mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------7.13mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------3.06mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------5.53mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------1.79mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------1.01mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------0.634mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------0.212mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------0.220mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

---- --------27.2mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU

ALS Czech Republic, s.r.o.

Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 03, Česká republika
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Zakázka :

:Zákazník

CS0901941

ŽSD a.s.

Výsledky zkoušek

Název vzorku Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 

požadováno

DP-1B (bílá 

vzorkovnice)

Matrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941004

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

----LOQMetodaParametr -------- ----Výsledek ----

fyzikální parametry

---- --------87.3%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

---- --------12.7%0.10S-DRY-GRCIvlhkost 105°C

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

---- --------17.3mg/kg suš.0.50S-METAXHB1As

---- --------68.2mg/kg suš.0.50S-METAXHB1Cr

---- --------36.6mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb

---- --------<0.40mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd

---- --------38.3mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

---- --------305mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.057mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------0.432mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------0.235mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------7.21mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------6.45mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------1.48mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------3.06mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------0.655mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------0.462mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------0.337mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------0.109mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------0.098mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

---- --------20.6mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU

ALS Czech Republic, s.r.o.
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Zakázka :

:Zákazník

CS0901941

ŽSD a.s.

Výsledky zkoušek

Název vzorku Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 

požadováno

DP-1B štěrk 10-32 

mm

Matrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941005

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

----LOQMetodaParametr -------- ----Výsledek ----

fyzikální parametry

---- --------99.5%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

---- --------0.53%0.10S-DRY-GRCIvlhkost 105°C

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

---- --------7.82mg/kg suš.0.50S-METAXHB1As

---- --------233mg/kg suš.0.50S-METAXHB1Cr

---- --------10.2mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb

---- --------<0.40mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd

---- --------92.6mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

---- --------31mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------0.080mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------0.197mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------4.85mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------3.58mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------0.528mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------0.682mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------0.100mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------0.074mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------0.046mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------0.012mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------0.014mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

---- --------10.2mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU

ALS Czech Republic, s.r.o.
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Zakázka :

:Zákazník

CS0901941

ŽSD a.s.

Výsledky zkoušek

Název vzorku Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 

požadováno

DP-2AMatrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941006

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

----LOQMetodaParametr -------- ----Výsledek ----

fyzikální parametry

---- --------85.1%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

---- --------14.9%0.10S-DRY-GRCIvlhkost 105°C

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

---- --------25.3mg/kg suš.0.50S-METAXHB1As

---- --------233mg/kg suš.0.50S-METAXHB1Cr

---- --------48.4mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb

---- --------<0.40mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd

---- --------88.6mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

---- --------517mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.072mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------1.06mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------1.15mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------15.7mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------15.6mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------4.80mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------6.83mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------2.42mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------1.55mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------0.984mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------0.369mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------0.382mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

---- --------50.9mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU
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Zakázka :

:Zákazník

CS0901941

ŽSD a.s.

Výsledky zkoušek

Název vzorku Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 

požadováno

DP-2A kámenMatrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941007

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

----LOQMetodaParametr -------- ----Výsledek ----

fyzikální parametry

---- --------99.7%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

---- --------0.26%0.10S-DRY-GRCIvlhkost 105°C

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

---- --------9.98mg/kg suš.0.50S-METAXHB1As

---- --------95.7mg/kg suš.0.50S-METAXHB1Cr

---- --------8.7mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb

---- --------<0.40mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd

---- --------33.0mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

---- --------71mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------0.018mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------0.022mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------0.236mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------0.236mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------0.114mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------0.185mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------0.049mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------0.035mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------0.024mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

---- --------0.919mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU

Název vzorku Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 

požadováno

DP-2BMatrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941009

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

----LOQMetodaParametr -------- ----Výsledek ----

fyzikální parametry

---- --------93.1%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

---- --------6.88%0.10S-DRY-GRCIvlhkost 105°C

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

---- --------450mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.048mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------0.670mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------0.471mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------11.9mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------10.7mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------2.71mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------5.29mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------1.30mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------0.871mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------0.352mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------0.160mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------0.197mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

---- --------34.7mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU

ALS Czech Republic, s.r.o.

Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 03, Česká republika

Tel. +420 487 828 511  Fax. +420 487 828 512  www.alsenviro.com



15.5.2009:Datum vystavení

8 z 13:Stránka

Zakázka :

:Zákazník

CS0901941

ŽSD a.s.

Výsledky zkoušek

Název vzorku Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 

požadováno

DP-2B 20mmMatrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941010

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

----LOQMetodaParametr -------- ----Výsledek ----

fyzikální parametry

---- --------99.7%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

---- --------0.31%0.10S-DRY-GRCIvlhkost 105°C

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

---- --------57mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------0.361mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------0.074mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------2.13mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------1.67mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------0.337mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------0.462mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------0.139mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------0.076mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------0.034mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------0.016mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------0.018mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

---- --------5.32mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU

Název vzorku Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 

požadováno

DP-3AMatrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941011

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

----LOQMetodaParametr -------- ----Výsledek ----

fyzikální parametry

---- --------85.2%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

---- --------14.8%0.10S-DRY-GRCIvlhkost 105°C

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

---- --------40.2mg/kg suš.0.50S-METAXHB1As

---- --------136mg/kg suš.0.50S-METAXHB1Cr

---- --------54.8mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb

---- --------<0.40mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd

---- --------65.3mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

---- --------779mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.166mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------0.880mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------0.369mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------15.9mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------13.0mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------2.75mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------5.94mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------1.62mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------0.947mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------0.508mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------0.349mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------0.331mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

---- --------42.8mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU

ALS Czech Republic, s.r.o.
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Výsledky zkoušek

Název vzorku Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 

požadováno

DP-3A štěrkMatrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941012

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

----LOQMetodaParametr -------- ----Výsledek ----

fyzikální parametry

---- --------99.7%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

---- --------0.28%0.10S-DRY-GRCIvlhkost 105°C

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

---- --------<20mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------0.082mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------0.079mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------0.030mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------0.055mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------0.014mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

---- --------0.260mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU

Název vzorku Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 

požadováno

Uhelný prachMatrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941013

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

----LOQMetodaParametr -------- ----Výsledek ----

fyzikální parametry

---- --------86.5%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

---- --------13.5%0.10S-DRY-GRCIvlhkost 105°C

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

---- --------38.1mg/kg suš.0.50S-METAXHB1As

---- --------58.9mg/kg suš.0.50S-METAXHB1Cr

---- --------78.6mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb

---- --------<0.40mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd

---- --------39.3mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

---- --------918mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.508mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------1.02mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------0.226mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------2.01mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------1.18mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------0.948mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------1.84mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------1.30mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------0.535mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------0.384mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------0.240mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------0.233mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

---- --------10.4mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU

ALS Czech Republic, s.r.o.

Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 03, Česká republika

Tel. +420 487 828 511  Fax. +420 487 828 512  www.alsenviro.com



15.5.2009:Datum vystavení

10 z 13:Stránka

Zakázka :

:Zákazník

CS0901941
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Výsledky zkoušek

Zákon č. 185/2001 Sb.,  př. 9 - zemina a sediment

Název vzorku Zák. 185/2001 - zemina a sediment - př. 

9

směsný vzorek 

(DP-1A+DP-1B+DP-2

A+DP-2B+DP-3A)

Matrice: PEVNÝ VZOREK

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941014

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek Jednotka

fyzikální parametry

---- --------87.9%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C

souhrnné parametry

30 Nevyhovuje----80mg/kg suš.30S-AOX-COUadsorbovatelné organické 

halogeny (AOX)

mg/kg suš.

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

30 Vyhovuje----26.1mg/kg suš.0.50S-METAXHB1As mg/kg suš.

5 Vyhovuje----1.19mg/kg suš.0.010S-METAXHB1Be mg/kg suš.

100 Nevyhovuje----460mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Cu mg/kg suš.

100 Vyhovuje----48.6mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.

600 Vyhovuje----145mg/kg suš.3.0S-METAXHB1Zn mg/kg suš.

600 Vyhovuje----228mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Ba mg/kg suš.

2.5 Vyhovuje----<0.40mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.

30 Vyhovuje----27.6mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Co mg/kg suš.

0.8 Vyhovuje----<0.20mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.

80 Vyhovuje----73.6mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.

180 Vyhovuje----98.1mg/kg suš.0.10S-METAXHB1V mg/kg suš.

celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné)

300 Nevyhovuje----555mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 mg/kg suš.

BTEX

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01benzen

---- --------<0.10mg/kg suš.0.10S-VOCGMS01toluen

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01ortho-xylen

400 Vyhovuje----<0.17mg/kg suš.0.17S-VOCGMS01suma BTEX µg/kg suš.

---- --------<0.03mg/kg suš.0.03S-VOCGMS01suma xylenů

halogenované těkavé organické sloučeniny

50 Vyhovuje----<0.010mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01trichlorethen µg/kg suš.

50 Vyhovuje----<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01tetrachlorethen µg/kg suš.

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.120mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01naftalen

---- --------2.16mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fenanthren

---- --------1.01mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01anthracen

---- --------41.2mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01fluoranthen

---- --------31.9mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01pyren

---- --------4.58mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)anthracen

---- --------10.9mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01chrysen

---- --------1.34mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(b)fluoranthen

---- --------1.19mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(k)fluoranthen

---- --------0.573mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(a)pyren

---- --------0.253mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren

---- --------0.250mg/kg suš.0.010S-PAHGMS01benzo(g,h,i)perylen

6000 Nevyhovuje----95.5mg/kg suš.0.120S-PAHGMS01suma 12 PAU µg/kg suš.

ALS Czech Republic, s.r.o.
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Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 376/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 502/2004 Sb. - tab. 6.1 - odpad - výluh - H13

Název vzorku Vyhl. 376/2001 - odpad - výluh - tab. 6.2směsný vzorek 

(DP-1A+DP-1B+DP-2

A+DP-2B+DP-3A)

Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku (lab.) CS0901941014

Datum odběru/čas odběru 17.4.2009 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek Jednotka

fyzikální parametry

2000 Vyhovuje----11.8mS/m0.10W-CON-PCTkonduktivita (25 °C) mS/m

13 Vyhovuje5.58.01-1.00W-PH-PCTpH -

souhrnné parametry

100 Vyhovuje----<0.005mg/l0.005W-PHI-PHOfenoly těkající s v.p. mg/l

anorganické parametry

10 Vyhovuje----<0.0500mg/l0.0050W-CNF-PHOkyanidy snadno uvol. mg/l

20 Vyhovuje----<0.0500mg/l0.0050W-CNT-PHOkyanidy celkové mg/l

celkové kovy / hlavní kationty

0.05 Vyhovuje----<0.00100mg/l0.00100W-HG-AFSFXHg mg/l

50 Vyhovuje----<0.0200mg/l0.0200W-METAXFX1Ni mg/l

5 Vyhovuje----<0.0500mg/l0.0500W-METAXFX1As mg/l

0.5 Vyhovuje----<0.00500mg/l0.00500W-METAXFX1Cd mg/l

50 Vyhovuje----<0.0050mg/l0.0050W-METAXFX1Cr mg/l

10 Vyhovuje----<0.0500mg/l0.0500W-METAXFX1Pb mg/l

5 Vyhovuje----<0.050mg/l0.050W-METAXFX1Se mg/l

PCB

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-PCBECD04PCB 28

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-PCBECD04PCB 52

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-PCBECD04PCB 101

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-PCBECD04PCB 118

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-PCBECD04PCB 138

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-PCBECD04PCB 153

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-PCBECD04PCB 180

---- --------<0.140mg/kg suš.0.140S-PCBECD04suma 7 PCB

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce. 

Pokud je čas vzorkování uveden 0.00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. 

Zkratky: LOQ = Mez stanovitelnosti

ALS Czech Republic, s.r.o.
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Popisné výsledky
Matrice: VÝLUH

Výsledky zkoušekMetoda: Parametr Název vzorku  - Datum 

odběru/čas odběru

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

W-ALGF-VT: test na sladkovodních řasách 

(Desmodesmus subspicatus)

Průměrná inhibice 2,5 %směsný 

vzorek(DP-1A+DP-1B+DP-2A+

DP-2B+DP-3A) - 17.4.2009

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

W-DAPH-VT: akutní toxicita na perloočkách 

Daphnia magna

Průměrná imobilizace 10 %směsný 

vzorek(DP-1A+DP-1B+DP-2A+

DP-2B+DP-3A) - 17.4.2009

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

W-FISHF-VT: akutní toxicita na akv. rybách 

Poecilia reticulata

Průměrná mortalita 0 %směsný 

vzorek(DP-1A+DP-1B+DP-2A+

DP-2B+DP-3A) - 17.4.2009

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

W-SINA-VT: test na semenech vyšších rostlin 

Sinapis alba

Průměrná stimulace 28,7 %směsný 

vzorek(DP-1A+DP-1B+DP-2A+

DP-2B+DP-3A) - 17.4.2009

ALS Czech Republic, s.r.o.
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Přehled zkušebních metod

Analytická metoda Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 03, Česká republika

DIN 38414-S18 Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v pevných vzorcích.S-AOX-COU

CZ_SOP_D06_01_045 (ČSN ISO 11465) Stanovení celkové sušiny; CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465) Stanovení 

sušiny a vlhkosti v pevných vzorcích.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_352 (CSN EN ISO 8692) Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas.W-ALGF-VT

ČSN ISO 6703-2 Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů (volných kyanidů) spektrofotometricky.W-CNF-PHO

TNV 75 7415 Stanovení celkových kyanidů ve vodách spektrofotometricky.W-CNT-PHO

CZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341) Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (zkouška akutní toxicity).W-DAPH-VT

CZ_SOP_D06_07_350 (ČSN EN ISO 7346-1, ČSN EN ISO 7346-2) Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby.W-FISHF-VT

CZ_SOP_D06_07_030 (ČSN ISO 6439) Stanovení jednosytných fenolů ve vodách(spektrofotometricky po destilaci).W-PHI-PHO

CZ_SOP_D06_07_353 (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007, str. 13-14; Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení 

ekotoxicity odpadů, Příloha č.1 "Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)") Test toxicity na semenech hořčice bílé 

(Sinapis alba).

W-SINA-VT

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_02_001 (EPA 200.7, ISO 11885) Stanovení prvků metodou atomové emisní  spektrometrie s indukčně 

vázaným plazmatem: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, 

Tl, V, Zn

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, ČSN EN ISO 6468) Stanovení semivolatilních organických látek 

metodou plynové chromatografie

S-PAHGMS01

CZ_SOP_D06_03_166 (DIN 38407, část 2, EPA 8082) Stanovení polychlorovaných bifenylů - kongenerová analýza metodou 

plynové chromatografie

S-PCBECD04

CZ_SOP_D06_03_150 (EN 14039) Stanovení uhlovodíků C10 - C40 metodou metodou plynové chromatografieS-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 (EPA 624, EPA 8260)Stanovení těkavých organických látek metodou plynové chromatografieS-VOCGMS01

CZ_SOP_D06_02_075 (ČSN EN 27 888)Stanovení elektrické konduktivity.W-CON-PCT

CZ_SOP_D06_02_096 (EPA 245.7, EPA7474) Stanovení rtuti fluorescenční spekrometriíW-HG-AFSFX

CZ_SOP_D06_02_001 (EPA 200.7, ISO 11885) Stanovení prvků metodou atomové emisní  spektrometrie s indukčně 

vázaným plazmatem: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, 

Tl, V, Zn

W-METAXFX1

CZ_SOP_D06_02_105 (ČSN ISO 10 523)  Stanovení pH ve vodách, výluzích a vodných roztocích.W-PH-PCT

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 03, Česká republika

CZ_SOP_D06_07_P01 Úprava pevných vzorků k provedení analýz dle interního předpisu.* S-PPHOM.07

CZ_SOP_D06_07_P01 Úprava pevných vzorků k provedení analýz dle interního předpisu.* S-PPHOM0.3

ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.* S-PPHOM10

CZ_SOP_D06_07_P01 Úprava pevných vzorků k provedení analýz dle interního předpisu.* S-PPHOM4

ČSN EN 12457-4 (CZ_SOP_D06_07_P04) Charakterizace odpadu - určení třídy vyluhovatelnosti u odpadů a kalů - část 4: 

výluh 1:10 (velikost zrna < 10 mm bez zmenšení velikosti částic).

* S-PPL24CE

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

ALS Czech Republic, s.r.o.
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SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a.s.

Speciální laboratoř, akreditovaná ČIA pod číslem 1360,
sídlo dle obchodního rejstříku: Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov
telefon: 352465650, fax: 352465670

Protokol o zkoušce číslo: 626 / 2009

Duplikát číslo: 1
Objednavatel: Kontrolní vzorky SMA  (10 7533 48 256328)
Datum zkoušení: 17.04.2009 - 30.04.2009
Zkušební metody: uvedeny u jednotlivých zkoušek
Odchylky od metod: nejsou
Odchylky od odběru: nejsou
Počet příloh: 0
Datum vyhotovení: 30.4.2009
Protokol vypracoval: Kučvová Dana,  email: kucvova@suas.cz, telefon: 352 465656

Zodpovědný pracovník: Ing. Filasová Alena

Status zkoušky: AKR Akreditovaná  zkouška

Rozšířená nejistota jednotlivých stanovení je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální
rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%
  Výsledky stanovení se týkají pouze  vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují
jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Naměřená nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.
  

Rozdělovník ze dne: 30.04.2009

Protokol o zkoušce: 626/2009
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Název vzorku: Vzorek DP 1A
Interní označení vzorku: 1432/2009/G
Předmět zkoušky: Pevný odpad 
Místo odběru: Mirošovice-Senohrady - trať 151,9 km
Datum odběru: 17.04.2009   
Vzorek odebral: Zaměstnanec SL pověřený vzorkováním, Ing. Veverka, p. Kučvová
Postup odběru: 000.PPO.CL.CL.1_5_7_1.04  Odběr vzorků pevných odpadů pomocí sondýrek, lopatek a jehel (AKR)
Datum převzetí laboratoří: 17.04.2009
Úprava vzorku: Pro analýzu stopových prvků - rozklad  vzorku v mikrovlnném zařízení mls 1200 - dle 000.PPO.CL.CL.2_1_6.96

Stanovení Hodnota Jednotky Metoda zkoušení Status zkoušky Rozšířená nejistota

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
Antracen v sušině 0,778 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0,389 mg/kg
Benzo (a) antracen v sušině 2,43 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 1,21 mg/kg
Benzo (a) pyren v sušině 0,512 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0,256 mg/kg
Benzo (b) fluoranthen v sušině 1,19 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0,593 mg/kg
Benzo (ghi) perylen v sušině 0,212 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0,106 mg/kg
Benzo (k) fluoranthen v sušině 0,669 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0 mg/kg
Fenantren v sušině 4,82 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 2,41 mg/kg
Fluoranten v sušině 43,3 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 21,7 mg/kg
Chrysen v sušině 3,83 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 1,92 mg/kg
Indeno (1,2,3 - cd) pyren v sušině 0,173 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0,0865 mg/kg
Naftalen v sušině 6,5 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 3,25 mg/kg
Pyren v sušině 32,2 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 16,1 mg/kg
suma PAH v sušině 96,6 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 48,3 mg/kg

Speciální minerální analýza
Arsen v sušině 11,0 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_2_1.04 AKR 3,3 mg/kg
Chrom v sušině 352 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_1_1.04 AKR 106 mg/kg
Kadmium v sušině 0,20 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_2_1.04 AKR 0,06 mg/kg
Nikl v sušině 73,0 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_2_1.04 AKR 21,9 mg/kg
Olovo v sušině 16,9 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_2_1.04 AKR 5,1 mg/kg

Ostatní parametry
Sušina při 105oC 87,1 hm.zl. [%] 000.ZP.CL.CL.2_3_9.96 AKR 2,2 hm.zl. [%]
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Název vzorku: Vzorek DP 2A  
Interní označení vzorku: 1433/2009/G
Předmět zkoušky: Pevný odpad 
Místo odběru: Mirošovice-Senohrady - trať 151,9 km
Datum odběru: 17.04.2009   
Vzorek odebral: Zaměstnanec SL pověřený vzorkováním
Postup odběru: 000.PPO.CL.CL.1_5_7_1.04  Odběr vzorků pevných odpadů pomocí sondýrek, lopatek a jehel (AKR)
Datum převzetí laboratoří: 17.04.2009
Úprava vzorku: Pro analýzu stopových prvků - rozklad  vzorku v mikrovlnném zařízení mls 1200 - dle 000.PPO.CL.CL.2_1_6.96

Stanovení Hodnota Jednotky Metoda zkoušení Status zkoušky Rozšířená nejistota

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
Antracen v sušině 1,71 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0 mg/kg
Benzo (a) antracen v sušině 5,01 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 2,51 mg/kg
Benzo (a) pyren v sušině 1,4 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0 mg/kg
Benzo (b) fluoranthen v sušině 2,36 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 1,18 mg/kg
Benzo (ghi) perylen v sušině 0,553 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0 mg/kg
Benzo (k) fluoranthen v sušině 1,36 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0,682 mg/kg
Fenantren v sušině 2,09 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 1,04 mg/kg
Fluoranten v sušině 34 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 17 mg/kg
Chrysen v sušině 4,42 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 2,21 mg/kg
Indeno (1,2,3 - cd) pyren v sušině 0,323 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0 mg/kg
Naftalen v sušině 2,69 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 1,35 mg/kg
Pyren v sušině 34,6 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 17,3 mg/kg
suma PAH v sušině 90,5 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 45,3 mg/kg

Speciální minerální analýza
Arsen v sušině 14,5 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_2_1.04 AKR 4,4 mg/kg
Chrom v sušině 287 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_1_1.04 AKR 86 mg/kg
Kadmium v sušině 0,28 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_2_1.04 AKR 0,08 mg/kg
Nikl v sušině 66,9 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_2_1.04 AKR 20,1 mg/kg
Olovo v sušině 30,3 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_2_1.04 AKR 9,1 mg/kg

Ostatní parametry
Sušina při 105oC 80,2 hm.zl. [%] 000.ZP.CL.CL.2_3_9.96 AKR 2,2 hm.zl. [%]
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Název vzorku: Vzorek DP 3A
Interní označení vzorku: 1434/2009/G
Předmět zkoušky: Pevný odpad 
Místo odběru: Mirošovice-Senohrady - trať 151,9 km
Datum odběru: 17.04.2009   
Vzorek odebral: Zaměstnanec SL pověřený vzorkováním
Postup odběru: 000.PPO.CL.CL.1_5_7_1.04  Odběr vzorků pevných odpadů pomocí sondýrek, lopatek a jehel (AKR)
Datum převzetí laboratoří: 19.04.2009
Úprava vzorku: Pro analýzu stopových prvků - rozklad  vzorku v mikrovlnném zařízení mls 1200 - dle 000.PPO.CL.CL.2_1_6.96

Stanovení Hodnota Jednotky Metoda zkoušení Status zkoušky Rozšířená nejistota

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
Antracen v sušině 0,336 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0,168 mg/kg
Benzo (a) antracen v sušině 2,64 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 1,32 mg/kg
Benzo (a) pyren v sušině 0,824 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0,412 mg/kg
Benzo (b) fluoranthen v sušině 1,53 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0 mg/kg
Benzo (ghi) perylen v sušině 0,419 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0 mg/kg
Benzo (k) fluoranthen v sušině 0,881 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0 mg/kg
Fenantren v sušině 1,56 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0,779 mg/kg
Fluoranten v sušině 20,5 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 10,2 mg/kg
Chrysen v sušině 3,54 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 1,77 mg/kg
Indeno (1,2,3 - cd) pyren v sušině 0,318 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 0,159 mg/kg
Naftalen v sušině 2,96 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 1,48 mg/kg
Pyren v sušině 18,1 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 9,05 mg/kg
suma PAH v sušině 53,6 mg/kg 000.ZP.CL.CL.4_2_1.00 AKR 26,8 mg/kg

Speciální minerální analýza
Arsen v sušině 13,7 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_2_1.04 AKR 4,1 mg/kg
Chrom v sušině 190 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_1_1.04 AKR 57 mg/kg
Kadmium v sušině 0,26 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_2_1.04 AKR 0,08 mg/kg
Nikl v sušině 40,7 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_2_1.04 AKR 12,2 mg/kg
Olovo v sušině 35,2 mg/kg 000.ZP.CL.CL.2_2_1.04 AKR 10,6 mg/kg

Ostatní parametry
Sušina při 105oC 83,0 hm.zl. [%] 000.ZP.CL.CL.2_3_9.96 AKR 2,2 hm.zl. [%]
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