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Anotace 

Tato práce popisuje funkci a význam skládky inertního odpadu Neboranka. 

Teoretickou část představuje vymezení a charakteristika území včetně jeho přírodních 

poměrů. Dále jsou zde definovány a popisovány základní procesy v mokřadech. Na tuto 

kapitolu navazuje popis procesu čištění ve vegetačních kořenových čistírnách, 

charakteristika vlivů, které na tuto činnost působí, klasifikace vegetačních kořenových 

čistíren a zváţení jejich předností i nevýhod. 

Praktická část se pak zabývá zejména vyhodnocením vzorků odebraných vod 

a zváţením vhodnosti pouţití kořenového systému. V závěru praktické části je zpracován 

návrh řešení pro danou lokalitu. 

 

klíčová slova: kořenové čistírny, čištění odpadních vod, mokřad, inertní odpad, jakost 

průsakových vod. 

 

Summary 

This thesis describes the role and signification of inert-waste landfill Neboranka. 

The theoretical part presents the definition and characteristics of the territory, including 

its natural condition. There are also defined and described the basic processes in wetlands. 

This chapter is followed by a description of the cleaning process in the constructed 

wetlands, characteristics of influences and consideration of their activity, classification 

of constructed wetlands and considering their advantages and disadvantages. 

The practical part deals with the evaluation of water samples and consideration 

of the suitability of the root system. In the end of the practical part, proposed solution 

for the locality is elaborated. 

 

keywords: constructed wetlands, wastewater treatment, wetlands, inert waste, leachate 

quality. 
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Úvod a cíl práce 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit působení činnosti skládky inertních odpadů 

na kvalitu průsakové vody sváděné do bezodtokové jímky a zváţení její úpravy 

biologickým způsobem čištění. 

Zkoumanou lokalitou je skládka inertního odpadu Neboranka, nacházející 

se na hranici katastrálních území Ropice a Konská v Moravskoslezském kraji, jejímţ 

majitelem je společnost Třinecké ţelezárny, a.s. 

Data potřebná pro zpracování analýz povrchové, podzemní a průsakové vody budou 

poskytnuty společností Třinecké ţelezárny, a.s. na základě odběrů vod nezávislé 

společnosti Enviform, s.r.o. 

 

Trendem současnosti je napodobovat pochody probíhající v přírodě. Tekoucí ale 

i stojaté vody mají schopnost samočištění a z těchto pochodů se snaţí vycházet i biologické 

způsoby čištění odpadních vod. Ve své práci se pokusím popsat procesy, které probíhají 

v přírodních mokřadech, na jejichţ základě naváţi na řízené způsoby biologického čištění. 

Z těchto zjištění a z analýz povrchové, podzemní a průsakové vody se pokusím 

zhodnotit, zda je pro zájmové území biologický způsob čištění odpadních vod vhodným 

řešením. 
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1 Vymezení a charakteristika území 

Zájmové území se nalézá v katastrálním území Ropice – Konská v Moravsko-

slezském kraji. Celé území se vyskytuje ve výšce cca 309 m n. m.  

 

Obrázek 1 – Mapa území v měřítku 1 : 7 246 [1] 

1.1 Geomorfologické zařazení 

Provincie: Západní Karpaty      kód 

  Subprovincie: Vnější Západní Karpaty   IX 

      Oblast: Západobeskydské podhůří   IXD 

            Celek: Podbeskydská pahorkatina   IXD-1 

     Podcelek: Třinecká brázda   IXD-1F 

Okrsek: Ropická plošina   IXD-1F-b  [2]. 
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Západní Karpaty 

Provincie Západní Karpaty vznikla v průběhu alpinského vrásnění před zhruba 30 – 

60 miliony let, její struktura je formována různými druhy sedimentárních hornin. Vyskytují 

se v oblasti České Republiky, Maďarska, Slovenska, Polska a Rakouska [3].  

Jedná se o oblast o délce zhruba 500 km a šířce asi 200 km, nejvyšším vrcholem 

je Gerlachovský štít ve Vysokých Tatrách (2 655 m) [4]. 

 

Vnější Západní Karpaty 

Geomorfologická subprovincie Vnější Západní Karpaty je vymezena územím 

s rozlohou cca 7 000 km
2
. Vnější Západní Karpaty můţeme kromě České republiky nalézt 

také na území Rakouska a Polska a na západní a severní straně Karpat rovněţ 

na Slovensku.   

Vnější Západní Karpaty jsou formovány sedimenty pískovců a jílovců, s typickým 

střídavým vrstvením, čili sedimenty charakteristického flyše [4]. 

 

Západobeskydské podhůří 

Geomorfologická oblast Západobeskydské podhůří se rozkládá na Severní Moravě 

a v Polsku, oblast má na území Moravy rozlohu 1 508 km
2
, průměrnou výšku 353 m 

a střední sklon 4°20´ [4]. 

 

Podbeskydská pahorkatina 

Podbeskydská pahorkatina se nalézá v jihozápadní části geomorfologického území 

Západobeskydské podhůří. Rozkládá se jako jediný z celků tohoto území v oblasti 

Moravských Karpat. 

Oblast Podbeskydské pahorkatiny má délku přes 90 km a šířku necelých 20 km. 

Podbeskydská pahorkatina je z jihu omezena Moravskoslezskými Beskydami 

a Hostýnskými vrchy a na jihozápadě Hornomoravským úvalem. Ze severu je pak 

ohraničena Moravskou bránou a Ostravskou pánví, ze severovýchodu formuje její okraj 

hranice s Polskem [5]. 
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Třinecká brázda 

Třinecká brázda je sníţenina o ploše 186 km
2
, průměrné výšce 360 m a středním 

sklonu 3°10´. Nachází se v severovýchodní oblasti Podbeskydské pahorkatiny. Z jihu 

je ohraničena Lysohorskou hornatinou, ze severu Těšínskou pahorkatinou. Jedná se o lehce 

zvlněnou krajinu, která se táhne od Bystřice, přes Třinec, Český Těšín aţ k Frýdku-Místku. 

Její délka je zhruba 25 km a na šířku má bezmála 12 km. 

Třinecká brázda se člení na dva geomorfologické okrsky — Frýdeckou pahorkatinu 

a Ropickou plošinu [5]. 

Třinecká brázda je odvodňována řekami Morávkou, Stonávkou, Ropičankou a Olší. 

Ropická plošina se nachází ve východní oblasti Třinecké brázdy. Ve vyšších polohách 

je zalesněná smrkovými porosty. V niţších polohách se objevují luţní lesy, přičemţ zde 

převládá dub a jasan [5]. 

1.2 Geologické poměry 

Na území Třinecka se nacházejí zejména kvartérní hlíny, spraše, písky, štěrky, 

mezozoické a terciérní horniny alpínsky zvrásněné (pískovce, břidlice). 

V zájmové oblasti převládají tyto půdní typy: 

 Pseudoglej primární – tyto půdy se vyvíjely obzvláště na uloţeninách s vysokým 

obsahem jílu. Lze je nalézt především v rovinatých územích. Pouţívají se jako podklad 

trvalých travních porostů, protoţe jsou to půdy spíše neúrodné, vzhledem 

k nepříznivému vodnímu reţimu. 

 Kambizem dystrická – jde o hnědé půdy a hnědé lesní půdy. Je moţné je nalézt 

především ve svaţitých podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin, v menší míře 

v rovinatém terénu. Vyznačují se vysokou pórovitostí.  

 Podzol kambizemní – formuje se zejména v horských oblastech pod jehličnatými lesy, 

vřesy a borůvkami. 

Ţádný z uvedených typů není náchylný k erozi [6]. 

1.3 Hydrologické poměry 

Oblast Třinecka je sráţkově nadprůměrnou oblastí. Typická je pro ni hustá říční síť, 

ale také nedostatek podzemních vod vzhledem k charakteru hornin tohoto území.  Rovněţ 

nízká jímavost půdy je příčinou zhoršené akumulace podzemních vod a zvýšeného rizika 



Michaela Sojneková: Vliv provozu skládky a skládkování inertních odpadů na jakost 

průsakových vod a jejich čištění kořenovým systémem 

 

2014  5 

lokálních povodní. Celé území spadá do povodí řeky Odry - to je formováno zejména 

drobnějšími toky [6]. 

Východní částí řešené skládky protéká potok Neborůvka – jedná se o levý přítok 

řeky Olše, který pramení na úpatí Gutského vršku (741 m n m.), jihozápadně od osady 

Guty. Tok pak míří severním směrem přes část obce Třinec-Nebory a na území Třineckých 

ţelezáren, a.s. ústí do řeky Olše. 

1.4 Klimatické poměry 

Zájmové území spadá podle Atlasu podnebí Česka do charakteristik popsaných 

tabulkou č. 1. 

 

Tabulka 1 - Charakteristika klimatických poměrů zájmového území 

Počet letních dnů 30-40 

Počet dnů s průměrnou teplotou  10°C a více 160-170 

Počet mrazových dnů 120-140 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu ve °C -3 aţ -4 

Průměrná teplota v červenci ve °C 17-18 

Průměrný počet dnů se sráţkami 1mm a více 120-130 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450-500 

Sráţkový úhrn v zimním období [mm] 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80-100 

 

Letní den:  den s max. teplotou vzduchu ≥ 25°C 

Mrazový den:  den s min. teplotou vzduchu ≤ -0, 1°C 

Ledový den:  den s max. teplotou vzduchu ≤ -0, 1°C 

Vegetační období: měsíce IV - X 

Zimní období:  měsíce XI - III [7]. 
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1.5 Botanické členění  

Zájmové území je součástí fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického 

obvodu Karpatské mezofytikum [7]. 

Potenciální vegetace 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace spadá zájmová oblast ke kategorii 

acidofilní bučiny a jedliny (Luzulo-Fagetum) a mapovací jednotce Podmáčená dubová 

bučina (Carici brizoidis-Quercetum) [9]. 

Tato jednotka je typická svou vertikální strukturou - převáţně bývá sloţena 

ze třípatrových porostů, kde stromové patro bývá nejčastěji formováno dubem letním 

(Quercus robur) nebo olší lepkavou (Alnus glutinosa) ve vlhčích polohách; v sušších 

umístěních je typickým porostem buk (Fafus sylvatica). 

Kolekci zdejších dřevin doplňují ještě břízy (Betula pendula a Betula pubescens), 

dále osika (Populus tremula), habr (Carpinus Betulus) a lípa srdčitá (Tilia cordata). 

V keřovém patře převládají ostruţiníky (Rubus caesius, Rubus idaeus), bezy 

(Sambucus nigra, Sambucus racemosa) [10]. 

V bylinném patře jsou dominantními druhy acidofyty - brusnice borůvka 

(Vaccinium myrtillus), oslice třeslicovitá (Carex brizoides). Časté jsou také některé druhy 

hygrofilních a hygromezofilních listnatých lesů – netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-

tangere), pitulník horský (Galeobdolon montanum) a kostřava obrovská (Festuca 

gigantea). Svou biodiverzitou představují tyto jednotky přechodný typ mezi luţními lesy 

a acidofilními bučinami [10]. 

Dubová bučina je charakteristickým společenstvem niţších, rovinných poloh 

severovýchodní oblasti Moravy a Slezska. Vyskytuje se v poměrně teplých, vlhkých 

aţ podmáčených oblastech s dostatečným mnoţstvím sráţek (700-900 mm) v nadmořských 

výškách 190-300 m n. m [10].  

Oblasti podmáčených dubových bučin blízké přirozeným jsou poměrně vzácné. 

Tato společenstva jsou značně ohroţena převodem na jehličnaté kultury. Jehličnaté porosty 

zde pak špatně snášejí imisní zátěţ. Oproti tomu porosty přirozené imisemi příliš netrpí. 

Proto je ţádoucí v těchto oblastech nahrazovat nevhodné jehličnany dřevinami přirozené 

skladby [10].  
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2 Charakteristika skládky Neboranka 

Jak je uvedeno jiţ výše, skládka Neboranka se nalézá na hranici katastrálních území 

Ropice a Konská v Moravskoslezském kraji (viz Obrázek 1). Celé území se nalézá 

ve výšce cca 309 m n. m.  

Provozovatelem skládky je akciová společnost TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. 

Jedná se o skládku skupiny S-IO – inertní odpad. Její projektovaná kapacita je 526 000 m
3
 

[11]. 

Existenci skládky Neboranka lze rozčlenit na 2 etapy: vznikla v roce 1981 z podnětu 

města Třinec, z velké části pro potřeby Třineckých ţelezáren. Zprvu se zde ukládaly 

stavební, průmyslové a komunální odpady. Po uzavření této I. etapy byla skládka v roce 

1990 technicky a biologicky zrekultivována a ozeleněna. V roce 2000 byla na části plochy 

(cca 2,5 ha) provedena výsadba stromků a skládka byla předána Lesům ČR [12]. 

V současné době probíhá II. etapa provozu skládky - ta byla navrţena a její stavba 

prováděna s úmyslem vyloučení negativních vlivů na okolní ţivotní prostředí jak po dobu 

provozu skládky, tak i po jejím uzavření. Vznikla prodlouţením zatrubnění toku potoka 

Neborůvka o zhruba 120 m - proti toku. 

Z důvodu nedostačující mocnosti horninové bariéry, zjištěné při hydrogeologickém 

průzkumu, byla na celou plochu dna skládky navezena vrstva jílu. 

Povrchová izolace zatrubnění a těsnění dna skládky zhutněným jílem eliminují 

průsak vod z tělesa skládky přímo do toku potoka nebo spodních vod. 

Průsakové vody jsou svedeny do bezodtokové jímky o objemu cca 100 m
3
 

s moţností zpětného čerpání – rozstřiku po celé ploše skládky proti prášení popř. 

pro postřik komunikace na skládce [12]. 

Ukládání odpadu na skládce se řídí zákonem č.185/2001 Sb., a jeho prováděcími 

vyhláškami, ze kterých je nejvýznamnější vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vzhledem ke zpřísňující se legislativě bylo nutné přehodnotit strategii ukládání. 

Pozitivní obrat spočívá ve změně reţimu části provozu skládky a skládkování do reţimu 
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pro vyuţívání odpadů – především pro účely rovnání terénu a vytváření konečné vrstvy 

pro biologickou rekultivaci. 

Proces uzavírání skládky by měl trvat do roku 2020, kapacita pro vyuţití 

a skládkování odpadů činí ještě cca 190 tisíc tun. Souhrn mnoţství uloţených odpadů 

za posledních 16 let je znázorněn v tabulce č. 2 [12]. 

Tabulka 2 - Přehled mnoţství odpadů ukládaných na skládku v letech 1996 – 2012 

v tunách 

       1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

TŢ 35 159 31 713 22 869 16 295 10 538 7 595 9 157 40 092 23 951 

Externí 43 147 31 908 19 530 24 520 19 591 8 665 11 699 40 973 29 031 

celkem 78 306 63 621 42 399 40 815 30 129 16 260 20 856 81 065 52 982 

            2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 TŢ 5 471 3 684 2 020 1 768 494 2 468 1 240 1 225 

 Externí 4 128 4 598 4 767 1 454 63 407 335 592 

 celkem 9 599 8 282 6 787 3 222 557 2 875 1 575 1 817 

  

2.1 Účel skládky  

Skládka slouţí potřebám TŢ, a.s., ale také jiným původcům odpadu a oprávněným 

osobám - externím dodavatelům odpadů. 

Odpady, jeţ jsou ukládány na skládce, musí splňovat tyto podmínky:  

a) jejich vodný výluh nesmí v ţádném z ukazatelů překročit nejvýše přípustné hodnoty 

výluhové třídy číslo I, uvedené v příloze č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. viz tabulka č. 3 

[13]. 

Tabulka 3 - Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro třídu vyluhovatelnosti I 

ukazatel 
nejvyšší přípustné 

hodnoty (mg/l) 
ukazatel 

nejvyšší přípustné 

hodnoty (mg/l) 

DOC 50 Cr celkový 0,05 

Fenolový index 0,1 Cu 0,2 

Chloridy 80 Hg 0,001 

Fluoridy 1 Ni 0,04 

Sírany 100 Pb 0,05 

As 0,05 Se 0,01 

Ba 2 Zn 0,4 

Cd 0,004 Mo 0,05 
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b) mnoţství organických škodlivin v sušině odpadů nesmí překročit limitní hodnoty 

uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb. viz tabulka č. 4 [13]. 

Tabulka 4 - Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být 

ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad 

Ukazatel Limitní hodnota (mg/kg sušiny) 

BTEX 6 

Uhlovodíky C10 – C40 500 

PAU 80 

PCB 1 

TOC 30 000 

 

c) při ukládání odpadů na skládku Neboranka se připouští překročení limitních hodnot 

pro skládku skupiny S – inertní odpad stanovených ve vyhlášce MŢP č. 294/2005Sb. 

 

Překročení vymezených limitů můţe být maximálně trojnásobné - je umoţněno 

z toho důvodu, ţe toto překročení nepředstavuje zvýšené riziko ohroţení ţivotního 

prostředí [12]. 

2.2 Monitorování provozu skládky 

Na skládce Neboranka je realizováno měření a monitorování v tomto rozsahu: 

2.2.1 Monitoring povrchových a podzemních vod  

V okolí skládky je prováděn dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových 

vod. Sledování probíhá periodicky formou chemických analýz odebraných vzorků z míst 

znázorněných v příloze č. 1. Jedná se o odběr ze čtyř vrtů - dva nad (PV9 a PV10) a dva 

pod skládkou (PV2 a PV7) a dále ze dvou bodů v proudu potoka Neborůvka – opět jeden 

nad (R1) a jeden pod (R2) skládkou. 

  

Odběry a vyhodnocení vzorků uskutečňuje pololetně odborná externí firma 

v rozsahu stanoveném normou ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek. 

Sledovanými parametry jsou hladina podzemní vody,  pH, vodivost, TOC, CHSKCr, těţké 

kovy, fenoly, chloridy, sírany a NH4
+ 

[12]. 
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2.2.2 Monitoring kvality průsakových vod  

Sledování jakosti průsakových vod se provádí v bezodtokové jímce u vtokového 

objektu. Předpokladem pro realizaci tohoto měření je přítomnost průsakové vody v jímce. 

Průsakové vody jsou sváděny do bezodtokové jímky sklonem dna, štěrkovou drenáţní 

vrstvou a drenáţním potrubím. Jímka dosahuje objemu cca 100 m
3
 a je vybavena moţností 

zpětného čerpání - rozstřiku proti prášení na skládce. Jímka je prvkem skládky [12]. 

2.2.3 Monitoring složení skládkového plynu 

Pozorování vzniku skládkových plynů bylo prováděno po ukončení skládkování 

na území uzavřené I. etapy skládky, kde byly umisťovány stavební, průmyslové 

a komunální odpady. 

Dle ČSN 83 8034: Skládkování odpadů - Odplynění skládek - II. třída byl rozsah 

měřených ukazatelů skládky následující: CH4, CO2, O2 a odvozené N2 [14]. 

Na základě získaných výsledků doporučila odborná geologická společnost měření 

nadále neprovádět [12]. 

2.2.4 Monitoring tělesa skládky, funkčnosti a opatření ochrany ŽP  

1x měsíčně dochází ke kontrole stavu: 

- rekultivované části skládky z hlediska případného pohybu skládkového tělesa, 

- vtokového objektu zatrubnění skládky, 

- monitorovacích vrtů, 

- jímky průsakových vod, 

- oplocení. 

 

1x ročně se ověřuje: 

- procento zaplnění skládky, 

- dodrţování schváleného tvaru skládky (zejména sklon svahů), 

- sesedání a změny tvarů skládkového tělesa. 

 

1x ročně se provádí: 

- celková kontrola stavu zatrubnění skládky [12].  
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2.3 Monitorování odpadů 

Provozovatel skládky musí po dodavateli odpadu poţadovat doklady k danému 

odpadu. 

2.3.1 Kontrola vlastností odpadů 

Provozovatel má právo a zároveň povinnost v případě podezření na nesoulad 

s popsanými vlastnostmi dodaných odpadů zabezpečit zkušební analýzy. 

Pokud dodavatel nepředloţí poţadovaný popis odpadu nebo čestné prohlášení, 

provozovatel je povinen odpady na skládku nepřijmout a jejich ukládání přerušit do doby 

nápravy stavu, eventuálně nařídit odvoz jiţ navezeného odpadu. 

2.3.2 Evidence odpadů 

Evidence mnoţství ukládaných odpadů je vedena dle podmínek zákona 

č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. [12]. 
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3 Mokřady 

Tato kapitola je věnována mokřadům – ekosystémům, na jejichţ zákonitostech 

pracují kořenové čistírny. Jedná se potenciální způsob čištění průsakových vod, přičemţ 

je zde vyuţito mechanických, fyzikálně-chemických a biologických procesů za kooperace 

rostlin, které probíhají v půdním prostředí nasyceném vodou [15]. 

 

Mokřady dnes můţeme nalézt v podstatě všude ve světě, vyskytují se na všech 

světadílech s výjimkou Antarktidy a ve všech podnebných pásmech. Zaujímají zhruba 6% 

zemského povrchu [15]. 

Mokřady náleţí k nejdůleţitějším ekosystémům na Zemi, protoţe tvoří prostor 

pro ukládání a transformaci chemických, biologických a genetických materiálů. 

Z dlouhodobého pohledu jsou právě mokřady jedním ze zdrojů fosilních paliv, na něţ jsme 

v současnosti vázáni. 

Mokřady jsou dynamické, flexibilní formy krajiny. Mohou se chovat kolísavě 

v závislosti na vývoji ročního období či na změně vegetace [15]. 

Mokřad můţe mít různé účely – funguje jako zdroj vody, jako těţiště štěrku a písku 

a dále jej lze vyuţít k účinnému čištění vod. Lze konstatovat, ţe mokřad je oblast, jeţ 

se liší od jiných ekosystémů tím, ţe půda je zde dlouhodobě nasycena vodou. Tato 

skutečnost udává povahu přítomné rostlinné i ţivočišné sloţky. 

3.1 Definice a klasifikace mokřadů 

Z ekologického hlediska tvoří mokřad přechod mezi akvatickým (vodním) 

a terestrickým (suchozemským) prostředím. Z hlediska času se mokřad stává buď ryze 

suchozemským ekosystémem z důvodu sníţení vodní hladiny, usazování částic a rostlinné 

sukcese nebo se „potápí― v důsledku zvyšování hladiny vody spojené se zvyšováním 

hladiny moře nebo klimatickými změnami [15]. 

Přestoţe je definic mokřadů celá řada, z nichţ mnohé mohou být zavádějící 

a vyvolávají dohady, obecně se shodují v těchto 3 bodech: 

1. Mokřady jsou typické přítomností vody. 

2. Půdy v mokřadech jsou specifické a liší se od suchozemských.  
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3. Mokřady přispívají růstu vegetace, která je přizpůsobena půdní saturaci vodou, 

tzv. hydrofyta a zároveň jsou typické absencí rostlin suchomilných, 

nesnášenlivých k zatopení [15]. 

3.2 Základní charakteristiky mokřadů 

3.2.1 Vegetace 

Mokřadní flóru označujeme jako hydrofytní, tj. makrofytní rostliny rostoucí ve vodě, 

půdě nebo substrátu, v němţ je periodicky kyslíkový deficit v důsledku vysoké hladiny 

vody. Doba a četnost zaplavení nebo půdní saturace na těchto územích má vliv na vývoj 

a stavbu celého rostlinného společenstva. Vegetace, objevující se v mokřadech, 

je zpravidla tvořena více druhy, které jsou adaptovány na ţivot v zamokřené, anaerobní 

půdě [15]. 

Na základě stavby těla rostlin a jejich fyziologie lze vyčlenit čtyři skupiny hygrofyt: 

a) Emerzní rostliny (emerged plants) 

Jedná se o vynořené rostliny, které ţijí v zaplavených nebo vodou nasycených půdách. 

Hladina vody v těchto místech dosahuje aţ 1,5 m od povrchu. Např. Phragmites australis 

(rákos obecný). 

b) Submerzní rostliny (submerged plants) 

Submerzní rostliny označujeme jako ponořené. Můţeme je nalézt v horní vrstvě vodního 

sloupce, která je dobře prosvětlená. Např. Ceratophyllum demersum (růţkatec ponořený). 

c) Rostliny s plovoucími listy (floating-leaved plants) 

Tyto rostliny zakořeňují v usazeném substrátu, tedy v sedimentech. Nalezneme je 

ve vodách hloubky 0,5 – 3 metry. Např. Nymphaea alba (leknín bílý). 

d) Volně plovoucí rostliny (free floating plants)  

Na rozdíl od rostlin s plovoucími listy, tyto nekoření v substrátu, ale plavou ve vodě volně. 

Zpravidla se objevují na stanovištích s nehybnou vodní hladinou. Např. Lemna minor 

(okřehek menší) [15]. 
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Ţiviny jsou asimilovány ze sedimentů, v případě emerzních rostlin a rostlin 

s plovoucími listy, z vody jsou ţiviny asimilovány rostlinami plovoucími. Submerzní 

rostliny přijímají ţiviny ze sedimentů, ale také přímo z vody stonky a listy [15]. 

 

Vegetace plní v přírodních metodách čistění vody několik významných funkcí: 

- rostliny tvoří optimální podmínky pro vývoj mikroorganismů potřebných pro funkci 

čistících procesů, 

- při procesu biologického čištění je nezbytný přísun kyslíku – ten zajišťují sinice a řasy, 

které během fotosyntézy kyslík produkují (je ovšem nezbytné mít na paměti moţné 

přemnoţení těchto organismů, jehoţ důsledkem můţe být zvýšené riziko eutrofizace), 

- mokřadní rostliny předávají kyslík do kořenové vrstvy a srovnávají tak kyslíkovou 

bilanci, 

- transpirací dodávají rostliny velkou část vody do ovzduší a tvoří tak optimální 

mikroklima v okolí mokřadu popř. čistící nádrţe, 

- v zimě tvoří vegetace svým opadem tepelnou izolaci a zmenšují výšku promrzání [15]. 

3.2.2 Půda 

Půda vytváří horní vrstvu zemské kůry, jedná se o soubor anorganického 

a organického materiálu. Mokřadní (hydrická) půda tvoří prostředí pro chemické 

a přeměnné procesy a obsahuje ţiviny, nezbytné pro mokřadní rostliny. 

Mokřadní půda je zaplavená tak dlouhou dobu, aţ se v ní vytvoří anaerobní podmínky 

[15]. 

Organické půdy 

Organické půdy jsou tvořeny hromaděním organické hmoty, dokud tvorba biomasy 

přesahuje dekompozici. Akumulace organických půd závisí tedy na produkci a rozkladu 

odumřelých organismů. Tyto půdy se vyskytují většinou v mokřadech s nedostatkem 

kyslíku. 

Minerální půdy 

Minerální půdy jsou formovány hlavně ze sedimentů říčního původu. Jejich tvorba 

tedy podléhá přísunu surovin z vnějších území. Minerální půdy v mokřadech tedy neodráţí 

pochody probíhající v tomto mokřadu [15]. 
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3.3 Základní procesy v mokřadech 

Rozklad organické hmoty probíhá v mokřadech za aerobních i anaerobních 

podmínek. Vzhledem k velkému organickému zatíţení a trvalé saturaci filtračního loţe 

vodou, anaerobní procesy převládají. Aerobní procesy jsou omezeny na malé zóny přilehlé 

ke kořenům či oddenkům a na tenkou povrchovou vrstvu, kde dochází k difúzi kyslíku 

z atmosféry. V lehce zatíţených systémech můţe být rozpuštěný kyslík přiváděn také 

přitékající odpadní vodou [16]. 

Nejdůleţitějším důsledkem zaplavení vodou je separace půdního prostředí 

od atmosférického kyslíku, čímţ se toto mění z oxidačního a aerobního na redukční 

a anaerobní. Transport kyslíku do zamokřené půdy je vzhledem ke zmiňované saturaci 

vodou velice náročný (viz Obrázek 2).  

V zaplavených půdách je prolínání vody do zaplněných pórů velmi pomalé 

a v důsledku toho se v půdě vytváří anaerobní prostředí. Kořeny rostlin jsou tudíţ nuceny 

čerpat kyslík potřebný k dýchání transportem z nadzemních částí rostliny. 

Naopak v méně zamokřené půdě jsou póry naplněny plynem s poměrně velkým 

obsahem kyslíku, jeţ relativně snadno difunduje z atmosféry. Díky tomu mohou kořeny 

rostlin získávat respirační O2 z půdní atmosféry [15]. 

 

Obrázek 2 - Zobrazení rozdílu mezi transportem O2 do odvodněné a zaplavené půdy [15]. 
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Dlouholeté poznatky z oblasti čištění odpadních vod směřují ke zjednodušování 

čistícího procesu za vyuţití přírodních způsobů - kombinace interakcí vody, rostlin a půdy 

vedla k vyuţití takových systémů i u umělé vytvořených soustav [17]. 

Reakční zónou u mokřadů je aktivní kořenové pásmo (neboli rhizosféra). V této 

oblasti probíhají fyzikálně-chemické a biologické procesy, které jsou vyvolané právě výše 

zmíněnými interakcemi. Tento proces je znázorněn na obrázku č. 3 [17]. 

 

Obrázek 3 - Moţné interakce v kořenové zóně mokřadů při čištění odpadních vod 

(upraveno podle Stottmeister [17]).  
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4 Vegetační kořenové čistírny (VKČ) 

Umělé mokřady, jak můţeme vegetační kořenové čistírny (VKČ) také nazvat, jsou 

systémy, které jsou navrţeny a konstruovány k vyuţívání přírodních procesů probíhajících 

v mokřadech [29]. 

 

První realizace výstavby kořenové čistírny u nás proběhla v květnu roku 1989 

v Petrově u Jílového. Po prvotní skepsi vodohospodářských orgánů překvapila tato čistírna 

vysokou účinnosti čištění a stala se tak pozitivním podnětem pro projektování dalších 

čistíren tohoto typu. Dnes je u nás moţné nalézt přes 160 vegetačních čistíren odpadních 

vod [15]. 

V Evropě se kořenové čistírny odpadních vod vyuţívají téměř ve všech státech, 

největší rozšíření je v Německu, a to zejména v Dolním Sasku, Porýní - Vestfálsku 

a v Bavorsku. Souhrnný počet se odhaduje cca na 50 000, přičemţ jejich mnoţství neustále 

roste [18]. 

Dalšími významnými zástupci jsou Rakousko, Dánsko a Velká Británie, kde 

se vegetační čistírny osvědčují díky relativně mírným zimám [20]. 

Mezi další evropské státy s větším počtem kořenových čistíren se řadí Itálie, Polsko 

a Portugalsko. Rovněţ jsou úspěšně vyuţívány v zemích s výrazně chladnějším podnebím, 

neţ je u nás - v Evropě jde zejména o Norsko a Estonsko [18]. 

 

Umělé mokřady byly vyvinuty k čištění nejrůznějších druhů odpadních vod, včetně 

splaškových vod, vod ze zemědělství, průmyslových a důlních odpadních vod [19]. 

VKČ mají velmi nízké provozní a servisní náklady, základní výdaje jsou mnohem niţší neţ 

u konkurenčních betonových a ocelových technologií [26].  
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4.1 Popis jednotlivých zařízení před VKČ 

V primárním stupni čistění se ze znečištěné vody odstraňují hrubé nečistoty – jedná 

se o nerozpuštěné látky a objekty, které by mohly způsobit v průběhu dalších čistících 

procesů neţádoucí účinky [23]. 

Nejčastěji se proces předčištění skládá z těchto zařízení: 

Lapák štěrku 

Lapáky štěrku se většinou zapojují tam, kde je následně vyuţito strojně stíraných 

jemných česlí. Jedná se o nádrţe, v nichţ se zachytí těţké předměty, které surová voda 

sune po dně [23]. 

Česle 

Česle mají úlohu ochrany strojního zařízení čistíren před zanesením plovoucími 

hrubými nečistotami [20]. Podle mezer v česlicové mříţi dělíme česle na hrubé (mezery 

nad 6 cm) a jemné (mezery pod 4 cm), podle postupu stírání rozlišujeme česle s ručním 

a mechanickým (strojním) stíráním [24], [25]. 

Lapák písku 

Lapáky písku jsou jedním z nejdůleţitějších zařízení v procesu předčištění. Písek se 

vyznačuje zhruba dvakrát větší hustotou neţ organické NL. V případě, ţe by se dostal 

do usazovací nádrţe společně s organickými látkami, pokračoval by dále do nádrţe 

vyhnívací. Vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem by sedimentoval u dna, coţ by 

výrazně omezilo účinný prostor vyhnívací nádrţe [23].  

Lapák tuků a olejů 

Lapáky tuků a olejů se zařazují do technologické linky ČOV výjimečně. V případě 

průmyslových odpadních vod je mnohem výhodnější likvidovat je přímo v průmyslových 

závodech [23]. 

Usazovací nádrţ 

Tzv. usazováky mají úlohu buďto čistě sedimentační, přičemţ usazený kal je odsud 

odčerpáván do odděleného prostoru, nebo tvoří spojení s vyhnívací nádrţí, do které 

se sedimentovaný kal propadá (tzv. štěrbinová nádrţ). V sedimentačních nádrţích 

se u hladiny drţí látky s hustotou menší neţ voda – ty jsou zachycovány pomocí norné 

stěny před výtokem z usazováku a z hladiny jsou poté stírány [20].  
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4.2 Proces čištění ve VKČ 

Vegetační kořenové čistírny se pouţívají především u menších zdrojů znečištění, 

kde patří k relativně efektivním metodám čistění odpadních vod. 

Kořenové čistírny pracují na zákonitostech mokřadů – vyuţívají tedy mechanických, 

fyzikálně - chemických a biologických procesů za kooperace rostlin, které probíhají 

v půdním prostředí nasyceném vodou [15]. 

 

U většiny VKČ probíhá dvoustupňový proces čištění: 

1. stupeň - mechanické předčištění 

Při vyuţití pro domácí čištění odpadních vod u samostatných domů probíhá tento 

proces v septiku nebo štěrbinové nádrţi. Při větším počtu domů či v případě čištění 

skládkových vod, jako v našem případě, je třeba aplikovat kompletní mechanické 

předčištění - to je tvořeno česlemi, lapáky písku, lapáky tuků a olejů a usazovací nádrţí 

(podrobnější popis v kapitole 4.1). Takto předčištěná voda z prvního stupně postupuje 

do druhého, kde dochází k samotnému dočištění a odstranění pevných nečistot [18]. 

 

2. stupeň - filtrační loţe 

Filtrační loţe je osázeno rostlinami a naplněno vhodným substrátem (hrubé 

kamenivo: 50-120 mm) a jemnější frakcí (štěrk 4–8 mm). Loţe bývá oddělováno 

geotextilií. Čistící účinek tkví v kombinaci bakteriálního metabolismu a fyzikální 

sedimentace [18]. Proces čištění ve VKČ je znázorněn na obrázku č. 4. 
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Obrázek 4 - Uspořádání kořenové čistírny (upraveno podle Vymazal [26]). 

1 – distribuční zóna naplněná velkými kameny (50–200 mm), 

2 – nepropustná bariéra (PE nebo PVC), 

3 – filtrační materiál (kačírek, štěrk, drcené kamenivo), 

4 – vegetace,  

5 – výška vodní hladiny v kořenovém loţi, 

6 – odtoková zóna,  

7 – sběrné drény,  

8 – konstrukce pro úpravy hladiny vody [26]. 

4.3 Vliv mikroorganismů při čištění vod 

Mikroorganismy se účastní čištění odpadních vod především v procesech rozkladu 

různých látek. 

Proteolytické bakterie svou činností odbourávají bílkoviny, následuje rozrušování 

organických dusíkatých látek amonizačními bakteriemi tzn. rozklad bílkovin a jejich 

produktů, aminů, amidů, atd. Během těchto pochodů se uvolňuje N ve formě NH4
+
, při 

rozpadu bílkovin mohou některé druhy vyrábět jako vedlejší produkt sirovodík. 

Nitrifikační bakterie jsou pozvolna se vyvíjející bakterie, které poţadují aerobní 

prostředí. Jejich výskyt lze pozorovat ke konci fáze samočisticích pochodů, kde typicky 

převládají mineralizační pochody.  

Denitrifikační bakterie redukují dusičnany na dusitany a v konečné fázi 

aţ na molekulární N, pochod probíhá ve znečištěných vodách v bezkyslíkatém prostředí, 

které je typické nepřítomností rozpuštěného O2 a výskytem dusičnanů. 
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Metanobakterie způsobují rozloţení celulózy za anaerobních podmínek, 

myxobakterie za podmínek aerobních. 

Sulfurikační a desulfurikační bakterie se vyznačují schopností rozkládat organické 

a anorganické látky obsahující S, umoţňují redukovat oxidované formy síry na sirovodík. 

Polyfosfobakterie mohou dosáhnout intenzívního biologického odstraňování 

organických a anorganických sloučenin fosforu [28]. 

4.4 Rozdělení vegetačních kořenových čistíren 

Základní rozdělení kořenových vegetačních čistíren podle druhu proudění: 

a) Vegetační kořenové čistírny s horizontálním povrchovým prouděním, 

b) Vegetační kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým prouděním, 

c) Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem vzhůru, 

d) Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem dolů [21]. 

V praxi nejvíce vyuţívané jsou vegetační kořenové čistírny s horizontálním 

prouděním [22]. 

4.4.1 Vegetační kořenové čistírny s horizontálním povrchovým prouděním 

Vegetační kořenové čistírny s horizontálním povrchovým prouděním si lze představit 

jako plochu osázenou mokřadními a vlhkomilnými rostlinami. Přes tuto plochu protéká 

voda ve slabé vrstvě velmi nízkou rychlostí, coţ způsobuje intenzivní usazování částic 

na počátku čistící nádrţe. Voda v tomto prostoru je díky nízké hladině dobře okysličená, 

protoţe vodní prostředí je v dostatečném kontaktu s ovzduším. Tyto skutečnosti 

napomáhají kvalitě a rychlosti čistícího procesu a nitrifikace; dochází k významnému 

sníţení amoniakálního znečištění. 

Čištěná voda obsahuje rostlinné ţiviny, které jsou z části vázány biomasou. 

Čistící účinek je silně ovlivněn stupněm znečištění přitékající vody, druhem 

a kvalitou porostu, klimatickými poměry, a podobně [22]. 
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Pro zajištění kvalitního čistícího účinku bývá navrhovaná minimální délka 

protékaného pole 20 m, poměr stran obdélníkového pole 1:8 aţ 1:10 a výška vodního 

sloupce v rozmezí 20 aţ 80 mm. Pro naše klimatické podmínky je nutné zakomponovat 

moţnost vyššího zatopení, tedy vyššího vodního sloupce v zimním období [22].

 

Obrázek 5 – Uspořádání kombinace VKČ s povrchovým a podpovrchovým průtokem [21] 

1. přívod, 2. rozdělovací šachtice, 3. rozdělovací potrubí, 4. těsnění, 5. geotextilie 

6. vegetace, 7. přeronové pole, 8. regulační šachtice, 9. drén, 10. šachtice, 11. rozvod vody 

12. rozdělovací štěrkový pás, 13. rozdělovací pás, 14. šachtice, 15. filtr, 16. porézní filtrační 

prostředí, 17. sběrný drén, 18. šachtice, 19. odpadní potrubí, 20. regulační šachtice, 21. odpadní 

potrubí, 22. odpad 

4.4.2 Vegetační kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým průtokem 

Vegetační kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým průtokem jsou 

formovány těsněnou jímkou, která je vyplněná filtračním materiálem a osázená 

vlhkomilnými a mokřadními rostlinami. Voda, která je mechanicky předčištěna, 

se rovnoměrně rozdělí po plné šířce filtračního pole, následně se dostává do půdního filtru 

a je odváděná sběrnou drenáţí [22]. 
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Obrázek 6 – Schéma uspořádání VKČ s podpovrchovým průtokem [21] 

1. přívod OV, 2. vyrovnávací šachtice, 3. jímka, 4. filtry, 5. revizní a rozdělovací šachtice,  

6. potrubí a sběrný drén, 7. rozdělovací pás, 8. těsnění, 9. filtr, 10. vegetace, 11. přepadová 

a revizní šachtice, 12. odpad, 13. regulační šachtice, 14. výpust, 15. odpad do recipientu 

4.4.3 Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním 

Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním je moţné rozdělit na dva 

základní typy: s prouděním směrem dolů a s prouděním směrem vzhůru. 

Ve VKČ s vertikálním prouděním směrem dolů se odpadní voda vede na povrch 

vegetační čistírny. Znečištěná voda je filtrována porézním prostředím a je odváděna 

sběrným drénem, umístěným u dna jímky [22]. 

Jímka je těsněna folií nebo jílovým těsněním.  
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Obrázek 7 – Znázornění VKČ s vertikálním prouděním směrem dolů [21] 

1. přívod OV. 2. armaturní šachtice, 3. těsnění, 4. nadzemní rozdělovací potrubí, 5. větrací 

šachtice, 6. podzemní rozdělovací potrubí, 7. makrofyta, 8. provzdušňovací drén, 9. filtr, 

10. filtrační prostředí, 11. filtr, 12. odpad 

 

U druhého typu VKČ s prouděním vzhůru je voda vedena k těsněnému dnu 

kořenové čistírny, popř. pod děrované dno. Dále se voda filtruje a prosakuje přes filtrační 

prostředí směrem vzhůru. U povrchu se pak voda shromaţďuje ve sběrném drénu [22]. 
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Obrázek 8 – Znázornění VKČ s vertikálním prouděním směrem vzhůru [21] 

1. přívod OV, 2. rozdělovací šachtice, 3. jímka, 4. rozdělovací potrubí, 5. vegetace, 6. 

filtrační prostředí, 7. přechodový filtr, 8. perforované mezidno, 9. usazovací dno, 10. 

sběrný ţlábek, 11. regulační šachtice, 12. odpad 

4.5 Rostliny používané ve VKČ 

V našich klimatických podmínkách se ve vegetačních kořenových čistírnách 

pouţívají nejčastěji tyto rostliny: 

Phragmites australis (rákos obecný), 

Glyceria maxima (zblochan vodní), 

Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá), 

Schoenoplectus lacustris (skřípinec jezerní), 

Typha latifolia (orobinec širokolistý), 

Typha angustifolia (orobinec úzkolistý), 

Sparganium erectum (zevar vzpřímený), 
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Juncus effusus (sítina rozkladitá), 

Iris pseudocorus (kosatec ţlutý) [22]. 

4.6 Výhody a nevýhody kořenových čistíren OV 

Klady kořenových čistíren tkví zejména: 

- v ekologické povaze zařízení a jejich výhodném začlenění do krajiny a ŢP, 

- v relativně snadném konstrukčním a technologickém provedení, 

- v niţších pořizovacích a provozních nákladech ve srovnání s obvyklou ČOV, 

- v nízkém nároku na energii a obsluhu, 

- ve schopnosti ustát nárazové přetíţení, 

- ve schopnosti navázat části N a P 

- v moţnosti přerušení činnosti, 

- v uspokojivém čistícím účinku, především během letních měsíců [21]. 

 

Mezi nevýhody VKČ lze zařadit: 

- vysoké nároky na plochu, 

- úzká vazba čisticího efektu na klimatické podmínky (teplota, sluneční záření), 

- menší čistící efekt během zimních měsíců, 

- riziko kyslíkového deficitu [21]. 
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5 Metodika sběru a vyhodnocení dat 

5.1 Odběr vzorků 

Data potřebná pro zpracování analýz povrchové, podzemní a průsakové vody byla 

poskytnuta společností Třinecké ţelezárny, a.s. na základě odběrů vod nezávislé 

společnosti Enviform, s.r.o. 

V současnosti jsou odebírány vzorky podzemních vod z konstruovaných hydrogeolo-

gických vrtů a vzorky povrchových vod přímo z vodoteče Neborůvka v pololetních 

cyklech. Odběr vod z jímky průsakových vod je realizován jednou ročně vţdy v prvním 

pololetí roku. 

 

V případě vodoteče je odběr vzorků povrchových vod prováděn přímo do speciálních 

vzorkovnic, dodaných laboratoří ZÚ Ostrava, v případě jímky vzorkovacím válcem. 

Z hydrogeologických vrtů je vzorek v dynamickém stavu odebrán za pouţití čerpadel 

Whale a Gigant, zdrojem energie je elektrocentrála Endress. Vzorky vod jsou odebírány 

při zapuštění čerpadla 0,5 m nad dno vrtu. 

Vzorky vod, uskladněné v transportních termoboxech, jsou pak okamţitě po odběru 

převezeny do hydrochemické laboratoře k realizaci analýz. 

 

V příloze č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je znázorněno schéma bodů 

monitoringu vod na skládce Neboranka. Je tvořen: 

1. Hydrogeologickými vrty 

a) nad skládkou a na vstupu podzemních vod na území skládky – PV9 a PV10 

b) pod skládkou a na výstupu podzemních vod na území skládky – PV2 a PV7 

 

2. Body odběru na potoce Neborůvka 

a) Skládka Neboranka - potok Neborůvka nad skládkou (R1) 

b) Skládka Neboranka - potok Neborůvka pod skládkou (R2) 
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5.2 Vyhodnocení vzorků 

Vyhodnocení provedených analýz je pro jednotlivá odběrová místa provedeno dle 

těchto metodik: 

 

1. Podzemní vody - hydrogeologické vrty 

Stanovené hodnoty koncentrací zjišťovaných ukazatelů jsou pro určení závaţnosti 

míry kontaminace geoprostředí srovnány s hodnotami ukazatelů znečištění dle 

Metodického pokynu MŢP ČR z roku 2011 - Indikátory znečištění. 

 

2. Vodoteč Neborůvka  

Vyhodnocení je prováděno pomocí porovnání stanovených ukazatelů s předpisy 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty 

přípustného stupně znečištění povrchových vod. 

 

3. Jímka průsakových vod 

Na odebraném vzorku z jímky průsakových vod jsou prováděny rozbory 

poţadovaných kontaminantů. Vyhodnocení výsledků rozborů je realizováno pomocí 

porovnání stanovených ukazatelů s předpisy Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
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6 Výsledky a návrh řešení 

V této kapitole je zpracováno vyhodnocení analýz odebraných vzorků podzemních 

vod z hydrogeologických vrtů, vzorků povrchových vod z vodoteče a vzorků průsakových 

vod z jímky. V druhé části je zpracován návrh řešení pro čistění průsakových vod 

kořenovým systémem. 

6.1 Vyhodnocení analýz 

Na základě naměřených hodnot z odebraných vzorků vod byly zpracovány analýzy 

pro jednotlivé druhy vod, zvlášť pro kaţdý monitorovací bod.  

6.1.1 Podzemní vody 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny naměřené hodnoty z hydrogeologického vrtu PV-9 z let 

2010 aţ 2013, včetně srovnání s Metodickým pokynem MŢP ČR [30]. V grafu č. 1 je pak 

znázorněn vývoj znečištění As a Pb ve vrtu PV-9. 

Pro indikátory pH, elektrická konduktivita, sírany, CHSKCr a TOC nejsou 

v Metodických pokynech vymezeny limity. 

Tabulka 5 - Výsledky analýz vzorků vod z vrtu PV-9 

PV-9 I. pololetí 

2010 
II. pololetí 

2010 
I. pololetí 

2011 
II. pololetí 

2011 
Metodický 

pokyn MŢP Ukazatel Jednotka 

pH   7.7 7.3 7 7.2 - 

Amonné ionty mg/l < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 1.2 

CHSKCr mg/l - - - - - 

El.konduktivita mS/m 62.9 71.4 71.4 71 - 

Fluoridy mg/l 0.23 < 0.5 0.12 0.15 1.50 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.75 

C10-C40 mg/l - - - - 0.5 

Chloridy mg/l - - - - 100 

Sírany mg/l - - - - - 

Cd mg/l < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0004 0.018 

As mg/l < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.000045 

Co mg/l < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.011 

Cu mg/l 0.01 0.011 < 0.002 0.023 1.5 

Ni mg/l 0.0029 0.0077 0.0069 0.0067 0.73 

Pb mg/l < 0.004 0.005 < 0.004 < 0.004 0.01 

Zn mg/l 0.019 0.022 0.004 0.036 11 



Michaela Sojneková: Vliv provozu skládky a skládkování inertních odpadů na jakost 

průsakových vod a jejich čištění kořenovým systémem 

2014  30 

TOC mg/l 1.9 1.9 1.6 1.5 - 

 

PV-9 I. pololetí 

2012 
II. pololetí 

2012 
I. pololetí 

2013 
II. pololetí 

2013 
Metodický 

pokyn MŢP Ukazatel Jednotka 

pH 
 

7.5 7.3 7.1 7.1 - 

Amonné ionty mg/l < 0.02 < 0.02 0.063 < 0.05 1.2 

CHSKCr mg/l - - < 10 16 - 

El.konduktivita mS/m 68.5   71.5 50.6 - 

Fluoridy mg/l 0.14   0.227 0.128 1.50 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.75 

C10-C40 mg/l - - < 0.1 < 0.1 0.5 

Chloridy mg/l - - 5.7 5.6 100 

Sírany mg/l - - 70 56 - 

Cd mg/l < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.018 

As mg/l < 0.003 0.042 < 0.003 < 0.003 0.000045 

Co mg/l < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.011 

Cu mg/l < 0.002 0.002 0.002 0.004 1.5 

Ni mg/l 0.0063 0.0032 0.0025 0.0036 0.73 

Pb mg/l < 0.004 0.006 < 0.004 < 0.004 0.01 

Zn mg/l 0.003 0.005 0.005 0.008 11 

TOC mg/l 2.1 2.7 1.6 7.5 - 

 

 

Graf 1 - Vývoj koncentrace As a Pb ve vrtu PV-9. 
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V tabulce č. 6 jsou uvedeny naměřené hodnoty z hydrogeologického vrtu PV-10 z let 

2010 aţ 2013, včetně srovnání s Metodickým pokynem MŢP ČR. V grafu č. 2 je pak 

znázorněn vývoj znečištění As a Pb ve vrtu PV-10. 

Tabulka 6 - Výsledky analýz vzorků vod z vrtu PV-10 

PV-10 I. pololetí 

2010 
II. pololetí 

2010 
I. pololetí 

2011 
II. pololetí 

2011 
Metodický 

pokyn MŢP Ukazatel Jednotka 

pH   7.7 7.1 6.9 7.1 - 

Amonné ionty mg/l < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 1.2 

CHSKCr mg/l - - - - - 

El.konduktivita mS/m 37 48.4 38.7 50.6 - 

Fluoridy mg/l 0.17 < 0.5 0.12 0.1 1.50 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.75 

C10-C40 mg/l - - - - 0.5 

Chloridy mg/l - - - - 100 

Sírany mg/l - - - - - 

Cd mg/l < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0003 0.018 

As mg/l < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.000045 

Co mg/l < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.001 0.011 

Cu mg/l 0.012 0.008 0.002 0.037 1.5 

Ni mg/l < 0.0009 0.002 0.0066 0.0132 0.73 

Pb mg/l < 0.004 0.005 < 0.004 0.004 0.01 

Zn mg/l 0.017 0.017 0.01 0.049 11 

TOC mg/l 2 1.3 1.6 1.2 - 

       PV-10 I. pololetí 

2012 
II. pololetí 

2012 
I. pololetí 

2013 
II. pololetí 

2013 
Metodický 

pokyn MŢP Ukazatel Jednotka 

pH 
 

7.4   7 7.1 - 

Amonné ionty mg/l < 0.02 < 0.02 < 0.05 < 0.05 1.2 

CHSKCr mg/l - - < 10 16 - 

El.konduktivita mS/m 37.5   36 50.6 - 

Fluoridy mg/l 0.12   0.132 0.128 1.50 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.75 

C10-C40 mg/l - - < 0.1 < 0.1 0.5 

Chloridy mg/l - - < 5 5.6 100 

Sírany mg/l - - 29 56 - 

Cd mg/l 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.018 

As mg/l < 0.003 0.005 < 0.003 < 0.003 0.000045 

Co mg/l < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.011 

Cu mg/l 0.032 0.012 0.024 0.004 1.5 

Ni mg/l 0.0094 0.0025 0.004 0.0036 0.73 

Pb mg/l < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.01 
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Zn mg/l 0.038 0.022 0.018 0.008 11 

TOC mg/l 6.1 3.6 1.6 7.5 - 

 

 

Graf 2 - Vývoj koncentrace As a Pb ve vrtu PV-10. 

 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny naměřené hodnoty z hydrogeologického vrtu PV-2 z let 

2010 aţ 2013, včetně srovnání s Metodickým pokynem MŢP ČR. V grafu č. 3 je pak 

znázorněn vývoj znečištění As a Pb ve vrtu PV-2. 

Tabulka 7 - Výsledky analýz vzorků vod z vrtu PV-2 

PV-2 I. pololetí 

2010 
II. pololetí 

2010 
I. pololetí 

2011 
II. pololetí 

2011 
Metodický 

pokyn MŢP Ukazatel Jednotka 

pH   8.1 7.3 7.3 7.3 - 

Amonné ionty mg/l < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 1.2 

CHSKCr mg/l - - - - - 

El.konduktivita mS/m 66.3 51.9 60.5 68.2 - 

Fluoridy mg/l 0.24 < 0.05 0.16 0.13 1.50 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.75 

C10-C40 mg/l - - - - 0.5 

Chloridy mg/l - - - - 100 

Sírany mg/l - - - - - 

Cd mg/l < 0.0002 0.0003 < 0.0002 0.0003 0.018 

As mg/l < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.000045 

Co mg/l < 0.0006 0.003 < 0.0006 < 0.0006 0.011 
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Cu mg/l 0.019 0.006 < 0.02 0.021 1.5 

Ni mg/l 0.0033 0.0099 0.0041 0.0179 0.73 

Pb mg/l < 0.004 0.022 < 0.004 < 0.004 0.01 

Zn mg/l 0.025 0.048 0.006 0.048 11 

TOC mg/l 2.2 2 1.8 1.3 - 

 

PV-2 I. pololetí 

2012 
II. pololetí 

2012 
I. pololetí 

2013 
II. pololetí 

2013 
Metodický 

pokyn MŢP Ukazatel Jednotka 

pH   7.6 7.3 7.3 7.3 - 

Amonné ionty mg/l < 0.02 < 0.02 0.056 < 0.05 1.2 

CHSKCr mg/l - - < 10 14 - 

El.konduktivita mS/m 63.1 60.5 65.8 64.3 - 

Fluoridy mg/l 0.16 0.13 0.157 0.145 1.50 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.75 

C10-C40 mg/l - - < 0.1 < 0.1 0.5 

Chloridy mg/l - - 46 32 100 

Sírany mg/l - - 59 56 - 

Cd mg/l < 0.0002 0.0003 < 0.0002 0.0002 0.018 

As mg/l < 0.003 0.124 0.004 < 0.003 0.000045 

Co mg/l <  0.0006 <  0.0006 <  0.0006 <  0.0006 0.011 

Cu mg/l 0.034 < 0.02 0.002 0.026 1.5 

Ni mg/l 0.0045 0.0036 0.0075 0.017 0.73 

Pb mg/l < 0.004 0.008 < 0.004 < 0.004 0.01 

Zn mg/l 0.048 0.024 0.006 0.025 11 

TOC mg/l 2.8 2.4 1.6 6.1 - 

 

Graf 3 - Vývoj koncentrace As a Pb ve vrtu PV-2.  
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V tabulce č. 8 jsou uvedeny naměřené hodnoty z hydrogeologického vrtu PV-7 z let 

2010 aţ 2013, včetně srovnání s Metodickým pokynem MŢP ČR. V grafu č. 4 je pak 

znázorněn vývoj znečištění As a Pb ve vrtu PV-7. 

Tabulka 8 - Výsledky analýz vzorků vod z vrtu PV-7 

PV-7 I. pololetí 

2010 
II. pololetí 

2010 
I. pololetí 

2011 
II. pololetí 

2011 
Metodický 

pokyn MŢP Ukazatel Jednotka 

pH   7.7 7.7 7 7.2 - 

Amonné ionty mg/l < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 1.2 

CHSKCr mg/l - - - - - 

El.konduktivita mS/m 48.1 54.7 48.4 49 - 

Fluoridy mg/l 0.2 < 0.05 0.16 0.16 1.50 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.75 

C10-C40 mg/l         0.5 

Chloridy mg/l         100 

Sírany mg/l         - 

Cd mg/l < 0.0002 < 0.0002 0.0003 0.0005 0.018 

As mg/l < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 0.000045 

Co mg/l < 0.0006 < 0.0006 0.007 < 0.0006 0.011 

Cu mg/l 0.013 0.02 0.044 0.019 1.5 

Ni mg/l 0.0066 0.0063 0.0185 0.005 0.73 

Pb mg/l < 0.004 < 0.004 0.025 < 0.004 0.01 

Zn mg/l 0.031 0.036 0.077 0.027 11 

TOC mg/l 2.5 2.3 2.6 1.5 - 

 

PV-7 I. pololetí 

2012 
II. pololetí 

2012 
I. pololetí 

2013 
II. pololetí 

2013 
Metodický 

pokyn MŢP Ukazatel Jednotka 

pH   7.5 7.1 7.2 7.2 - 

Amonné ionty mg/l < 0.02 < 0.02 < 0.05 < 0.05 1.2 

CHSKCr mg/l     < 10 < 10 - 

El.konduktivita mS/m 46.4 46.6 46.8 46.7 - 

Fluoridy mg/l 0.2 0.22 1.34 0.255 1.50 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.75 

C10-C40 mg/l - - < 0.1 < 0.1 0.5 

Chloridy mg/l - - 12 7.6 100 

Sírany mg/l - - 68 60 - 

Cd mg/l 0.0004 0.0004 < 0.0002 0.0006 0.018 

As mg/l < 0.003 0.01 < 0.003 < 0.003 0.000045 

Co mg/l 0.003 0.002 0.001 0.004 0.011 

Cu mg/l 0.055 0.051 0.041 0.052 1.5 

Ni mg/l 0.0141 0.0155 0.0169 0.0226 0.73 

Pb mg/l 0.025 0.026 < 0.004 < 0.004 0.01 
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Zn mg/l 0.071 0.05 0.032 0.06 11 

TOC mg/l 3.9 3.2 2.2 9 - 

 

 

Graf 4 - Vývoj koncentrace As a Pb ve vrtu PV-7. 
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jsou znakem znečištění aţ koncentrace arsenu přesahující hodnoty přírodního pozadí 

v podmínkách hodnocené lokality [30]. V případě průmyslového území tedy nelze 

pokládat zvýšení koncentrace arsenu jako následek činnosti skládky. 

V případě olova v současnosti není zpracován systém na odvození toxikologických 

parametrů. Doporučuje se vycházet z limitní hodnoty pro Pb v pitné vodě. S přihlédnutím 

k tomuto doporučení a faktu, ţe olovo je častý a běţný kontaminant, se hodnota indikátoru 

znečištění v podzemní vodě rovná nejvyšší mezní hodnotě olova v pitné vodě dle Vyhlášky 
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Zvýšené koncentrace As a Pb v letech 2011-2013 jsou pravděpodobně způsobeny 

uloţením 50 000 m
3
 zeminy ze dvou významných investičních akcí. Rovněţ bylo v tomto 

období provedeno odlesnění v oblasti vrtů a v důsledku sráţek došlo k intenzivnějšímu 

promývání materiálů navezených v minulosti, i materiálů současných. 

6.1.2 Povrchové vody 

Na základě výsledků rozborů vzorků povrchových vod z míst odběru na potoce 

Neborůvka při porovnání s Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, kterým 

se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění povrchových vod, je moţno 

tvrdit, ţe koncentrace měřených indikátorů vykazují většinou hodnoty podlimitní, 

překročení limitní koncentrace bylo stanoveno u ukazatelů Cu a Pb. 

V tabulce č. 9 jsou uvedeny naměřené hodnoty z vodoteče Neborůvka nad skládkou 

– R1 z let 2010 aţ 2013, včetně srovnání s Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. V grafu č. 5 

je pak znázorněn vývoj znečištění Cu a Pb nad skládkou. 

Tabulka 9 - Výsledky analýz vzorků vod z odběrového místa R1 – nad skládkou 

R1 I. pololetí 

2010 
II. pololetí 

2010 
I. pololetí 

2011 
II. pololetí 

2011 
Nař. vlády     

č. 61/2003 Sb. Ukazatel Jednotka 

pH 
 

8.1 8 7.8 7.9 6-9 

El.konduktivita mS/m 35.4 37.6 34.3 40.4 - 

Amonné ionty mg/l < 0.02 0.025 < 0.02 < 0.02 0.3 

CHSKCr mg/l - - - - 26 

Chloridy mg/l - - - - 150 

Sírany mg/l - - - - 200 

Fluoridy mg/l 0.15 < 0.5 0.11 < 0.1 0.8 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.005 < 0.05 < 0.05 0.003 

C10-C40 mg/l - - - - 0.1 

Cd mg/l < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0003 

As mg/l < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.011 

Cu mg/l 0.019 0.013 0.012 < 0.002 0.014 

Pb mg/l < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.0072 

Zn mg/l 0.035 0.017 0.018 0.003 0.092 

Co mg/l < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.003 

Ni mg/l 0.003 0.0042 0.0034 0.0015 0.02 

TOC mg/l 3 2.5 2.7 2.1 10 

  



Michaela Sojneková: Vliv provozu skládky a skládkování inertních odpadů na jakost 

průsakových vod a jejich čištění kořenovým systémem 

2014  37 

R1 I. pololetí 

2012 
II. pololetí 

2012 
I. pololetí 

2013 
II. pololetí 

2013 
Nař. vlády    

č. 61/2003 Sb. Ukazatel Jednotka 

pH 
 

7.8 8.05 8.7 7.9 6-9 

El.konduktivita mS/m 29.3 36.5 30.9 28.8 - 

Amonné ionty mg/l < 0.02 0.025 < 0.05 0.1 0.3 

CHSKCr mg/l - - < 10 28 26 

Chloridy mg/l - - 15 10 150 

Sírany mg/l - - 36 29 200 

Fluoridy mg/l 0.14 0.15 0.119 0.138 0.8 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.003 

C10-C40 mg/l - - < 0.1 0.14 0.1 

Cd mg/l < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0004 0.0003 

As mg/l < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.011 

Cu mg/l 0.035 < 0.002 0.003 0.025 0.014 

Pb mg/l 0.0008 0.005 < 0.004 < 0.004 0.0072 

Zn mg/l 0.074 0.026 0.005 0.026 0.092 

Co mg/l 0.001 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.003 

Ni mg/l 0.017 0.0036 0.0033 0.0121 0.02 

TOC mg/l 7.3 6.2 2.4 13 10 

 

Potok Neborůvka nad skládkou - vzorek vody v analyzovaných ukazatelích 

nepřekračuje limitní hodnoty nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

  

Graf 5 - Vývoj koncentrace Cu a Pb nad skládkou  
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V tabulce č. 10 jsou uvedeny naměřené hodnoty z vodoteče Neborůvka pod skládkou 

- R2 z let 2010 aţ 2013, včetně srovnání s Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. V grafu č. 6 

je pak znázorněn vývoj znečištění Cu a Pb pod skládkou. 

Tabulka 10 - Výsledky analýz vzorků vod z odběrového místa R2 – pod skládkou 

R2 I. pololetí 

2010 
II. pololetí 

2010 
I. pololetí 

2011 
II. pololetí 

2011 
Nař. vlády      

č. 61/2003 Sb. Ukazatel Jednotka 

pH 
 

8.2 8.1 8 8 6-9 

El.konduktivita mS/m 46 43.2 42.8 49.3 - 

Amonné ionty mg/l 0.033 0.029 < 0.02 0.031 0.3 

CHSKCr mg/l - - - - 26 

Chloridy mg/l - - - - 150 

Sírany mg/l - - - - 200 

Fluoridy mg/l 0.19 < 0.5 0.16 0.14 0.8 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.005 < 0.05 < 0.05 0.003 

C10-C40 mg/l - - - - 0.1 

Cd mg/l < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0003 

As mg/l < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.011 

Cu mg/l 0.011 0.011 0.002 < 0.002 0.014 

Pb mg/l < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.0072 

Zn mg/l 0.02 0.015 0.006 0.006 0.092 

Co mg/l < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.003 

Ni mg/l 0.0025 0.0023 0.0023 0.0013 0.02 

TOC mg/l 3.3 2.7 2.6 2.4 10 

 
R2 I. pololetí 

2012 
II. pololetí 

2012 
I. pololetí 

2013 
II. pololetí 

2013 
Nař. vlády    

č. 61/2003 Sb. Ukazatel Jednotka 

pH 
 

7.9 8.1 8.4 8.1 6-9 

El.konduktivita mS/m 29.8 44.6 42.6 29.7 - 

Amonné ionty mg/l < 0.02 0.031 0.088 0.097 0.3 

CHSKCr mg/l - - < 10 30 26 

Chloridy mg/l - - 17 10 150 

Sírany mg/l - - 66 32 200 

Fluoridy mg/l 0.14 0.19 0.203 0.125 0.8 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.003 

C10-C40 mg/l - - < 0.1 < 0.1 0.1 

Cd mg/l < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0003 0.0003 

As mg/l < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.011 

Cu mg/l 0.053 < 0.002 0.002 0.025 0.014 

Pb mg/l 0.009 0.004 < 0.004 < 0.004 0.0072 

Zn mg/l 0.068 0.025 0.003 0.026 0.092 

Co mg/l 0.001 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.003 
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Ni mg/l 0.0087 0.0044 0.0035 0.0072 0.02 

TOC mg/l 7.5 604 2.8 11.5 10 

 

 

Graf 6 - Vývoj koncentrace Cu a Pb pod skládkou 

 

Na základě výše uvedených skutečností lze prohlásit, ţe v řešené lokalitě nebylo 

realizovaným monitorováním stanoveno závaţné znečištění povrchových vod vodoteče 

Neborůvka.  

Z naměřených hodnot sledovaných ukazatelů lze pozorovat občasné zvýšení 

koncentrace Cu a Pb. Vzhledem k umístění monitorovacích bodů nad i pod skládkou 

a jejich srovnatelných hodnot tedy vliv skládky na jakost povrchových vod nebyl 

prokázán. 

Zvýšené koncentrace Cu a Pb v letech 2011-2013 jsou patrně vyvolány uloţením 

velkého mnoţství materiálu z investičních akcí TŢ, a.s. V tomto období bylo provedeno 

také odlesnění v oblasti skládky a v důsledku sráţek mohlo dojít k intenzivnějšímu 

promývání uloţeného materiálů. 
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6.1.3 Jímka průsakových vod 

Jímka průsakových vod je umístěna u vtoku potoka Neborůvka do zatrubnění. 

Vzorek vod je odebírán a rozbory sledovaných kontaminantů realizovány v případě 

nezbytnosti likvidace těchto vod. 

V tabulce č. 11 jsou stanovené koncentrace sledovaných ukazatelů srovnány 

s hodnotami Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Toto srovnání je jen informativní, protoţe 

s vodami není nijak nakládáno, zadrţené vody z jímky nejsou vypouštěny. 

Tabulka 11 - Výsledky analýz vzorků vod z jímky průsakových vod 

Ukazatel Jednotka 2012 2013 
Nařízení vlády  
č. 61/2003 Sb. 

pH 
 

8.4 8.6 6-9 

El.konduktivita mS/m 74.5 159 - 

Amonné ionty mg/l 0.056 < 0.05 0.3 

CHSKCr mg/l - < 10 26 

Chloridy mg/l - 22 150 

Sírany mg/l - 490 200 

Fluoridy mg/l 0.24 1.01 0.8 

Fenoly mg/l < 0.05 < 0.05 0.003 

C10-C40 mg/l - < 0.01 0.1 

Cd mg/l < 0.0002 < 0.0002 0.0003 

As mg/l < 0.003 0.008 0.011 

Cu mg/l 0.006 0.004 0.014 

Pb mg/l < 0.004 < 0.004 0.0072 

Zn mg/l 0.007 0.006 0.092 

Co mg/l < 0.0006 < 0.0006 0.003 

Ni mg/l 0.0024 0.238 0.02 

TOC mg/l 14.9 8.5 10 

 

Na základě výše uvedené tabulky lze konstatovat, ţe v jímce průsakových vod 

vykazují zadrţené vody zvýšené koncentrace síranů, fluoridů, niklu a TOC vzhledem 

k limitním hodnotám. 

6.2 Návrhové parametry a výpočty pro KČOV  

Pro výpočet parametrů KČOV se v současnosti nejčastěji uţívá tzv. ekvivalentní 

obyvatel (resp. populační ekvivalent), který vyjadřuje rozsah znečištění znázorněný 

organickým biologicky odbouratelným zatíţením s BSK5/den). 
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V našem případě se nejedná o klasický případ návrhu kořenové čistírny pro obec 

o daném počtu obyvatel. Je tedy nutné postupovat jiným způsobem – nejprve jsem 

vypočítala celkové mnoţství sráţek spadlých na pozemek, poté mnoţství zachycené vody 

na pozemku (průměrný denní přítok OV) a z této hodnoty jsem odvodila teoretický počet 

EO odpovídající denní potřebě a vypočítanému přítoku odpadní vody. 

Specifická potřeba vody byla stanovena na 130 l/os/den. 

 

1. Celkové mnoţství sráţek spadlých na pozemek Q 

  
   

     
 
           

     
 

                                 

kde 

A … plocha pozemku [m
2
] 

j … roční úhrn sráţek v dané lokalitě [mm/rok] (dle mapy sráţek – viz Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.) 

 

2. Mnoţství zachycené vody na pozemku Q24 (resp. průměrný denní přítok OV) 

    
     

     
 
                

     
 

               
    ⁄             ⁄               

kde 

f … koeficient odtoku na zatravněné ploše = 0,15 (dle Metodiky SBToolCZ [41]) 

 

3. Teoretické mnoţství EO 

   
   
   

 
      

   
 

          

Pozn.: specifická potřeba vody zvolena 130 l/os/den. 
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4. Maximální denní přítok odpadní vody Qd 

          

             

          
    ⁄             ⁄           

kde 

kd … koeficient denní nerovnoměrnosti 

 

5. Maximální hodinový přítok odpadní vody Qh 

   
         

  
 

   
             

  
 

         
     ⁄          

kde 

kh … koeficient hodinové nerovnoměrnosti. 

 

Výpočet mnoţství odpadních vod 

Hypotetické hodnoty produkce znečištění na 1 ob/den jsou 60 g BSK5 a 55 g NL. 

 

6. Výpočet koncentrace BSK5 na přítoku do čistírny OV – c0(BSK5) 

Q24 = 37,26 m3/den 

                         

  (    )  
    
   

 

  (    )  
      

     
 

  (    )                 
  

kde 

BSK5 … pětidenní biochemická spotřeba kyslíku 
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7. Výpočet koncentrace NL na přítoku do čistírny OV - c0(NL) 

Q24 = 170 m3/den 

                       

  (  )  
  

   
 

  (  )  
      

     
 

  (  )               
  

kde 

NL … mnoţství nerozpuštěných látek 

 

Výpočet odstranění BSK5 a NL v kořenové čistírně 

Níţe uvedené rovnice stanovují přibliţné mnoţství odstraněných organických látek 

a NL v kořenové čistírně odpadních vod. 

 

8. Účinnost odstranění organických látek  

 (    )         (    )       

 (    )                    

 (    )             

kde 

c0(BSK5) … koncentrace BSK5 na přítoku do čistírny OV 

 

9. Účinnost odstranění nerozpuštěných látek  

 (  )         (  )       

 (  )                   

 (  )             

kde 

c0(NL) - koncentrace NL na přítoku do čistírny OV 
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Návrhové parametry vegetační kořenové čistírny 

Výchozí návrhové veličiny filtračního pole jsou plocha, objem a doba zdrţení 

odpadní vody. Data nezbytná pro propočet návrhových parametrů vegetační kořenové 

čistírny jsou převzata ze skript Ekologické aspekty technické hydrobiologie [32]. 

Výška filtračního loţe 0,8 m je navrţena na základě teoretické mokřadní vegetace 

tak, aby bylo zabezpečeno prorůstání kořenových systémů celou výškou loţe.  

 

10. Plocha kořenového pole  

  
    (    (    )     (    )

    
 

  
      (                )

   
 

         

kde 

Q24 … průměrný denní přítok odpadní vody [m
3
/den], 

c0(BSK5) … průměrná denní koncentrace BSK5 v přitékající vodě [mg/l], 

c(BSK5) … průměrná denní koncentrace BSK5 v odtékající vodě [mg/l], 

KBSK … reakční konstanta, zvolena 0,1 m/den. 

 

11. Objem filtračního prostření vegetační čistírny  

               

         

kde 

A … plocha kořenového pole [m
2
], 

d … hloubka loţe [m], zvoleno 0,8 m. 

 

12. Hydraulická doba zdrţení odpadní vody ve filtračním prostředí  

  
   

   
 
        

     
 

          

kde 

n … pórovitost zemního loţe, zvoleno 0,35. 
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6.3 Zhodnocení použití VKČ 

Na základě výše uvedených analýz z odběrů jednotlivých vzorků průsakových vod 

a výpočtů návrhových parametrů lze konstatovat, ţe čištění těchto vod kořenovým 

systémem není vhodným řešením.  

Jako největší riziko se jeví vysoká koncentrace niklu v jímce průsakových vod. 

Nikl jakoţto těţký toxický kov můţe přivodit inhibici vývoje rostlin a negativně tak 

ovlivňovat samočisticí procesy ve vodách a aerobní i anaerobní pochody na ČOV [33]. 

Na rozdíl od organických kontaminantů nepodléhají těţké kovy rozkladu. Díky své 

perzistenci setrvávají v prostředí a mohou vnikat do vodního prostředí, odkud jsou 

odebírány vodními rostlinami i ţivočichy. Závaţnou vlastností těţkých kovů je jejich 

schopnost bioakumulace, tedy hromadění kontaminantu v těle organismu a jejich postupný 

přestup do těl organismů vyšších, čímţ se koncentrace těţkého kovu několikanásobně 

zvyšuje. Nejvýznamnější část kovu se ale kumuluje v sedimentech vodních nádrţí [33]. 

V období sucha a sníţených sráţek (letošní zima byla typickým příkladem) dochází 

v místě skládky k vysychání a ke sníţení přítoku odpadní vody do řešené jímky 

průsakových vod. Následkem nedostatku vody dochází k fyziologickému poškození 

rostlin, ke zpomalení růstu, ke změnám aktivity enzymů a delší trvání nedostatku vody 

způsobuje restrikci funkce membrán a organel. Následné odumření rostliny je často 

nevyhnutelné [34]. 

Na základě výpočtu návrhových parametrů KČOV byl proveden propočet potřebné 

plochy kořenového pole. Z hlediska vlastníka skládky můţe být tato skutečnost dalším 

rizikem z důvodu značného sníţení kapacity skládky.  

Problematika vysokého podílu síranů v odpadní vodě je řešitelná pomocí redukce 

na sulfan. Proces uvolňování síranů probíhá podle následujících chemických reakcí 

v redukčních podmínkách: 

                , následně:                     

Sírany se redukují na sulfan, který následně reaguje s kyslíkem za přítomnost sirných 

bakterií. Elementární síra se začleňuje do buněčných těl a po spotřebování sulfanu 

je uloţená síra oxidována za synchronního uvolňování síranů. 
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Jako jedno z výhodných řešení se jeví vyuţití vazby sulfanů na sloučeniny Fe. Touto 

reakcí vznikají nerozpustné sulfidy. V podmínkách hutního podniku by bylo vhodné tohoto 

procesu dosáhnout pouţitím vysokopecní strusky jako části filtrační náplně [22]. 

6.4 Variantní řešení 

Pro odstranění těţkých kovů z odpadních vod je dnes uţíváno několik metod. 

Z nejčastěji pouţívaných procesů jsou to sráţecí metody, iontová výměna, elektrochemické 

metody čištění, membránové technologie, adsorpce na aktivním uhlí, atd. 

6.4.1 Chemické metody odstraňování těžkých kovů 

Sráţecí metody 

Jedná se o nejrozšířenější metodu eliminace těţkých kovů z upravované vody. 

Principem je vyuţití nerozpustnosti určitých solí kovů ve vodě. Metoda sráţení se opírá 

o štěpení (resp. disociaci) rozpustných iontových kovových látek ve vodné fázi a jejich 

transformaci na látky méně rozpustné [35]. 

Jako sráţecí činidlo se pouţívají látky dobře dostupné, zejména hydroxid vápenatý, 

který slouţí k vysráţení hydroxidů. Pouţívají se rovněţ sulfidy, se kterými se kovy dobře 

slučují, a je tedy umoţněno vysráţení kovů i z prostředí, které obsahuje komplexotvorné 

sloučeniny [35]. 

Nevýhodou této metody je nízká efektivita při nízkých koncentracích toxických 

iontů, vznik velkého mnoţství odpadních kalů a potřeba nízkého pH prostředí. 

 

Iontová výměna 

Iontová výměna probíhá na základě schopnosti tzv. ionexů zaměňovat ionty mezi 

roztokem elektrolytu a ionexovou fází, celá metoda pracuje na principu disociace. Okraj 

molekuly iontoměniče s disociovanou skupinou poutá určitý ion z prostředí a vymění ho 

za svůj iont o příslušném náboji [35]. 

Metoda iontovýměny je v současnosti stále studována a její vyuţití se zvyšuje, 

protoţe je efektivní i při nízkých mnoţstvích iontů, nicméně je prozatím poměrně finančně 

náročná a choulostivá na hodnotu pH [37]. 
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Membránové technologie 

Základem těchto technologií je selektivní přenos jedné látky v roztoku přes 

polopropustnou membránu na základě rozdílných vlastností separovaných látek [35]. 

Na membránu má vliv řada dějů, které působí proti přenosu, například kumulace 

a koncentrování zachycované látky na membráně. Je tedy nezbytné aplikovat o mnoho 

větší energii. Vyuţití membránových technologií je finančně náročné [37]. 

 

Chemické sráţení a elektrochemické metody bývají často neefektivní, především 

v případě nízkých koncentrací odstraňovaného kovu - literatura uvádí méně neţ 50 mg/l 

kovu. Navíc je při této metodě produkováno velké mnoţství kalu, jehoţ odstraňování můţe 

být rovněţ rizikové. Iontová výměna a membránové procesy jsou technologie velmi 

nákladné. [36]. 

Vzhledem k mnoţství a jakosti odpadní vody z jímky průsakových vod určené 

k čištění lze jen těţko doporučit některou z výše uvedených metod. 

6.4.2 Biosorpce 

Některé druhy organismů vykazují schopnost poutat a absorbovat různé druhy 

škodlivých látek, které mohou v některých svých orgánech, resp. buněčných částech hromadit 

jako techniku ochrany proti jejich toxicitě. Tuto schopnost nazýváme biosorpce.  

Biosorpce je definována jako vlastnost některých biomolekul (nebo druhů biomasy) 

vázat a koncentrovat vybrané ionty z vodných roztoků [38]. 

Tento děj je nezávislý na metabolismu organismů, díky čemuţ probíhá i u neţivé resp. 

inaktivované biomasy. Podstatou procesu je napojení iontu kovu na speciální molekulární 

skladbu části organismu - sorbent. Jedná se vlastně o totoţný postup jako u ionexů. Biomasu 

se schopností sorbovat můţeme pojmenovat jako tzv. biologický ionex, popř. ionex 

biologického původu. Typickým příkladem těchto sorbentů jsou zejména některé typy 

buněčných stěn mikroorganismů a rostlin [38]. 

Biosorpční technologie se pouţívají zejména k čištění odpadních vod s nízkým obsahem 

kovu. Sledování metody biosorpce bylo provedeno u řady mikroorganismů, přičemţ 

se ukázalo, ţe velmi výhodnou sorpční surovinou je biomasa hub a kvasinek. Skvělé 
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biosorpční vlastnosti při odstranění niklu z vodného prostředí se projevily u druhů hub 

Rhizopus nigricans, Rhizopus arrhizus a u druhů řas Ascophyllum nodosum nebo 

Scenedesmus obliquus [37]. 

Efektivita biosorpce je závislá na několika faktorech, z nichţ nejvýznamnější 

je počáteční koncentrace iontů kovu, teplota, pH a koncentrace biomasy ve vodném prostředí 

[36]. 

 

  



Michaela Sojneková: Vliv provozu skládky a skládkování inertních odpadů na jakost 

průsakových vod a jejich čištění kořenovým systémem 

2014  49 

7 Diskuze 

Cílem této práce bylo posoudit působení činnosti skládky inertního odpadů na jakost 

průsakové vody a zhodnocení jejího čištění biologickým způsobem, konkrétně vegetačními 

kořenovými čistírnami. 

Čištění odpadních vod vegetačními kořenovými čistírnami je v dnešní době jiţ 

prověřeným způsobem úpravy vody. Vysoký účinek čištění je prokázán u úpravy 

odpadních vod (splaškových) z jednotlivých domácností v rámci obcí. Z dlouhodobého 

sledování čistícího efektu kořenových čistíren odpadních vod v ČR plyne, ţe KČOV jsou 

velice účinné při eliminaci organických a nerozpuštěných látek [15], [22]. 

VKČ nalézají uplatnění i při čištění průmyslových odpadních vod, zejména jedná-li 

se o potravinářský průmysl (mlékárny, cukrovary, škrobárny, jatka, lihovary, zpracování 

zeleniny) nebo výrobu hnojiv, chemikálii, farmaceutik či papíru [18]. 

Čisticí efekt velmi závisí na klimatických podmínkách (zejména na teplotě 

a intenzitě slunečního svitu). Kořenové čistírny jsou vzhledem k mírným zimám 

s úspěchem budovány ve Velké Británii či v Dánsku [20]. V klimatickém prostředí ČR 

dochází v mimovegatační sezóně k významnému sníţení čistícího účinku. 

Předpokladem správné funkce VKČ je rovněţ permanentní zatopení kořenového 

systému rostlin. Při sníţení mnoţství potřebné vody přítomné mokřadní rostliny slábnou 

a dochází k omezení čistícího účinku [20]. Tato skutečnost se také jeví jako problematická 

z hlediska častého vysychání řešené jímky průsakových vod. 

Kolmace filtračního prostředí nerozpuštěnými částicemi způsobuje u přírodních 

metod čištění závaţné provozní problémy. Míra kolmace je závislá zejména na obsahu 

nerozpuštěných látek v přítoku odpadní vody, zrnitosti a struktuře filtračního materiálu, 

dále na přítomné mokřadní vegetaci a jejím kořenovém systému a v neposlední řádě 

na době uţívání zařízení. Z laboratorních výzkumů vyplývá, ţe kolmace výrazně sniţuje 

hydraulickou vodivost filtračního materiálu [40]. 

K zanesení filtračního prostředí přitékajícími NL dochází průměrně jednou za 6 let 

činnosti čistírny. Na základě platnosti zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je nutné 

se zanešeným štěrkem z KČOV nakládat jako s nebezpečným odpadem; k této skutečnosti 

je třeba přihlédnout jako k významné nákladové poloţce [39]. 
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Největší riziko vykazuje vysoký obsah niklu v jímce průsakových vod. Jeho 

přítomnost můţe způsobit zastavení vývoje rostlin a negativně ovlivňuje čisticí procesy ve 

vodách. 

S přihlédnutím k mnoţství a ke kvalitě vody z jímky průsakových vod nelze 

doporučit čištění těchto vod kořenovou čistírnou OV. 

Z moţných řešení čištění odpadních vod s obsahem těţkých kovů je vhodné zmínit 

několik metod zaloţených na fyzikálně - chemických postupech, jako jsou metody 

sráţení, iontová výměna, elektrochemické technologie, membránové procesy, adsorpce 

na aktivním uhlí, apod. a metod zaloţených na procesech biologických, jako je biosorpce. 

Chemické sráţení a elektrochemické metody bývají neefektivní při nízkých 

koncentracích likvidovaného kovu. Iontová výměna a membránové procesy jsou 

technologie velmi nákladné. [36]. 

Předností biosorpce je naopak schopnost pracovat i v prostředí s nízkou koncentrací 

odstraňovaného kovu. Jde o velice rychlý proces, při kterém k navázání kovu dochází jiţ 

během několika hodin. Vzhledem k tomu, ţe biosorpce spočívá ve vazbě na „neţivou― 

hmotu, je moţné s ní nakládat v libovolném prostředí, aniţ by bylo třeba brát zřetel na jeho 

pH či teplotu [37].  

V případě dalších výzkumů v oblasti čištění průsakových vod biologickým 

způsobem by bylo vhodné přihlédnout k nakládání se sedimenty v bezodtokové jímce. 

Během dlouholetých výzkumů bylo prokázáno, ţe nejvýznamnější podíl těţkých kovů ve 

vodním prostředí (zhruba 90%) je zachycen v sedimentu a pouze cca 10% tohoto mnoţství 

se nalézá v nadzemní biomase. Přitom obsah těţkých kovů v listech rostlin je jen nepatrně 

vyšší ve srovnání s koncentrací těţkých kovů v listech rostlin rostoucích v přirozených 

lokalitách [18].  
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit působení činnosti skládky inertních odpadů 

na kvalitu průsakové vody a uváţení jejího čištění kořenovým systémem. 

Z analýz odebraných vzorků vodoteče, která prochází skládkou, můţeme usoudit, 

ţe vliv skládkování inertního odpadu na jakost povrchových vod je nepatrný. Rovněţ 

při porovnání výsledků z hydrogeologických vrtů pod a nad skládkou nejsou rozdíly 

významné. 

U vzorků z vodoteče Neborůvka lze přechodně pozorovat zvýšené koncentrace As 

a Pb, u vzorků podzemních vod pak Cu a Pb. V případě průmyslové oblasti je ovšem 

zapotřebí přihlédnout ke staré ekologické zátěţi vzniklé v předešlých etapách neřízeného 

nakládání s odpady, kdy se na tuto skládku ukládal nebezpečný i komunální odpad z celé 

spádové oblasti Třinecka. 

Průsakové vody z bezodtokové jímky vykazují zvýšené koncentrace síranů, fluoridů, 

niklu a TOC. 

V práci jsou zváţeny všechny přednosti i zápory pouţití vegetačních kořenových 

čistíren, na jejichţ základě je doporučeno tento způsob úpravy pro řešené vody nevyuţít – 

a to především z důvodu zvýšené koncentrace niklu, která dosahuje hodnot aţ 0,238 mg/l, 

coţ je více neţ desetinásobek hodnoty povolené nařízením vlády o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. 

V závěru je zmíněno a stručně popsáno několik alternativních metod odstranění 

těţkých kovů z odpadních vod s přihlédnutím k vyuţitelnosti pro provozovatele skládky 

inertního odpadu. 
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