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ANOTACE 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit ohrožení vodního zdroje Nová Ves kontaminací 

ze severní průmyslové oblasti. Na začátku jsou shrnuty přírodní, geologické a 

hydrogeologické poměry zájmové oblasti. Dále se práce zabývá potenciálními zdroji 

znečištění a kontaminanty v severní průmyslové oblasti. Následně je v práci vyhodnoceno 

šíření a časový vývoj (v letech 2004 – 2013) kontaminace podzemních vod. V závěrečné 

kapitole je zhodnoceno ohrožení vodního zdroje Nová Ves jednotlivými potenciálními 

kontaminanty. 

Klíčová slova: řeka Odra, vodní zdroj Nová Ves, koksovna Jan Šverma, BorsodChem 

MCHZ, s. r. o., kontaminace, amonné ionty, sírany. 

 

SUMMARY 

The main objective of the thesis is to evaluate a threat of contamination of Nova Ves water 

resource by northern industrial area. The first part summarizes natural, geological and 

hydrogeological situation of the area. The second part examines potential sources of 

pollution, i.e. production plants situated in the North of the area and various contaminants. 

The analysis is completed by a projection of extension and progress (from 2004 - 2013)  of 

the groundwater`s contamination. The last part assesses prospective effects, caused by 

particular pollutants, on water source Nova Ves. 

Keywords: Odra river, Nova Ves water resource, koksovna Jan Šverma, BorsodChem 

MCHZ, s. r. o., contaminants, ammonium ions, sulphates. 
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1 Úvod a cíle práce 

Podzemní vody jímané na území Nové Vsi jsou významným zdrojem pitné vody pro 

zásobování hlavně centrální části Ostravy a dalších městských částí. Dlouhodobým 

problémem pro vodní zdroj je příron anorganického znečištění amonnými ionty a sírany ze 

severní průmyslové oblasti. Potenciálními zdroji amonného znečištění jsou podniky v 

areálu severní průmyslové oblasti - BorsodChem MCHZ, s. r. o. a koksovna Jan Šverma a 

zdrojem síranového znečištění je především karbonská důlní hlušina rozšířená také severně 

od jímacího území.  

Tématem této diplomové práce je zhodnocení ohrožení vodního zdroje Nová Ves 

kontaminací ze severní průmyslové oblasti. Tato práce se zabývá přírodními, geologickými 

a hydrogeologickými poměry oblasti. V práci je detailně popsáno jímání na vodním zdroji 

Nová Ves, potenciální zdroje znečištění BorsodChem MCHZ, s. r. o. a koksovna Jan 

Šverma. Dále jsou charakterizovány dominantní kontaminanty ohrožující jímací území 

Nová Ves a popsán monitoring kvality podzemních vod. 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit šíření kontaminace v podzemní vodě a popsat časový 

vývoj kontaminace podzemních vod v pravobřežní nivě Odry nad soutokem s Ostravicí s 

důrazem na zdroje nacházející se v dosahu jímání vodního zdroje Nová Ves. Na základě 

těchto podkladů je následně zhodnoceno ohrožení vodního zdroje Nová Ves dominantními 

anorganickými a organickými kontaminanty. 
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2 Přírodní, geologické a hydrogeologické poměry 

oblasti 

2.1 Geografické vymezení oblasti 

Jímací území Nová Ves je situováno v městském obvodu Nová Ves, krajského města 

Ostrava v Moravskoslezském kraji. Oblast je ze severu ohraničena ulicí 28. října. 

Z východu je ohraničena ulicí Plzeňskou, která dělí území vodního zdroje Nová Ves na 

západní část – jímací území a východní část – úpravnu vody Nová Ves. Z jihu je jímací 

území omezeno náspem železniční vlečky vedoucí na lokalitu bývalého dolu Jan Šverma II 

(Tylčer, 2009). Na západě sousedí jímací území s obytnou zástavbou na ulici U Boříka a 

okolních ulic. Předěl mezi touto obytnou zástavbou a jímacím územím tvoří zemědělské a 

lesní pozemky. Jímací území leží na pravém břehu řeky Odry, koryto řeky Odry je na 

západ od jímacího území vzdálené asi 1 km.  

Podniky BorsodChem MCHZ, s. r. o. (dále BC-MCHZ) a koksovna Jan Šverma (dále KJŠ) 

spolu s odvalem bývalého dolu Jan Šverma tvoří průmyslovou oblast ležící severně od 

jímacího území Nová Ves (Tylčer, 2009). Od jímacího území jsou vzdáleny asi 2 km. 

Náleží do městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, města Ostrava 

v Moravskoslezském kraji. Ze severozápadu a jihozápadu ohraničuje celou průmyslovou 

oblast pravý břeh řeky Odry a na východní straně Černý potok. Jihovýchod lemuje 

železnice s vlakovou stanicí Ostrava-Mariánské Hory.  

Rovinné území mezi severní průmyslovou oblastí a jímacím územím Nová Ves (toto území 

je dále v textu označováno jako území monitoringu) tvoří převážně pole a travnatá plocha. 

Přes tyto pozemky je napříč vedena ulice Mariánskohorská. Od roku 2009 je zde 

zprovozněn dálniční přivaděč I/47 Severní spoj, spojující ulici Mariánskohorská s D1. 

Jímací území Nová Ves, severní průmyslová oblast a také území monitoringu leží v údolní 

nivě řeky Odry. 

Kromě podniků v severní průmyslové oblasti ohrožují vodní zdroj Nová Ves i další 

podniky v okolí jako jsou laguny Diamo, Ostramo, EVRAZ Vítkovice Steel, a. s., DEZA, 

Vítkovice a. s. a další. Těmito podniky se však tato práce zabývat nebude. 

Situace širšího okolí vodního zdroje Nová Ves je přehledně zpracována na obr. 1.  
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Obr.  1 Mapa širšího okolí a vymezení ochranných pásem jímacího území Nová Ves a Dubí 

(podle Tylčera, 2009, upraveno). 

odval bývalého dolu 
Jan Šverma 
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2.2 Přírodní poměry 

2.2.1 Klimatické poměry 

Podnebí povodí Odry je ovlivňováno ze západu klimatem oceánským a od východu 

klimatem kontinentálním. Do jisté míry má vliv i moře Jaderské a Baltské (Brosch, 2005). 

Dle E. Quitta (1971) povodí řeky Odry náleží do mírně teplé až chladné klimatické oblasti. 

Převládá zde mírně teplá oblast MT10, na západě MT3 a MT7 a na jihozápadě MT2.  Část 

povodí na území Ostravy spadá do oblasti mírně teplé MT10. Je charakteristická pro 

dlouhé, teplé a mírně suché léta a pro krátké, mírně teplé a velmi suché zimy s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. Přechodné období – jaro a podzim - s krátkým trváním jsou 

mírně teplé (Web: Plán oblasti povodí Odry; Němec, Kopp, 2009). 

Průměrný dlouhodobý úhrn srážek povodí Odry v letech 1961-1990 dosahoval 818,1 mm. 

Maximum 1 372,3 mm bylo zaznamenáno na stanici Lysá hora a minimum 562 mm na 

Opavsku – stanice Litultovice. V dlouhodobém průměru je srážkově nejbohatší červen – 

113,8 mm a s nejmenším úhrnem srážek leden – 43,8 mm. V dlouhodobém průměru se 

sněhová pokrývka drží na vrcholech Praděd a Lysá hora od září do května. Průměrná 

dlouhodobá roční teplota vzduchu v povodí Odry je 7,1 °C. Leden je nejchladnější měsíc a 

jeho průměrná dlouhodobá teplota vzduchu činí -3,1 °C a nejteplejším měsícem je 

červenec s hodnotou průměrné dlouhodobé teploty vzduchu 16,3 °C (Němec, Kopp, 2009). 

Průměrné roční srážky v Ostravě – Nové Vsi jsou 703 mm. V červenci dosahují průměrné 

měsíční úhrny srážek maxima 105 mm a v lednu a únoru minima 27 mm (ČHMÚ, 1973). 

Potenciální výpar z půdy za rok činí 652 mm, kdy dosahuje maxima 118 mm v červenci a 

minima 1 mm v prosinci (Tomlain, 1980). Roční průměrná teplota vzduchu je 8,6 °C. 

Směr proudění větru převažuje od jihozápadu až západu s četností 29,59 % - 12,90 % a 

severu až severovýchodu s četností 14,01 % - 13,51 % (ČHMÚ Ostrava). Převládající 

směry proudění větrů a s nimi stejně orientovaný hřeben horského masivu Beskydy mají za 

následek zvýšený přísun srážek do oblasti povodí Odry (Brosch, 2005). 

2.2.2 Hydrologické poměry 

Povodí Odry má vějířovitý charakter. V tomto povodí lze vymezit dva hlavní hydrologické 

celky podmíněné geologickou stavbou, a to oblast jesenickou a beskydskou. Plocha povodí 
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Odry je nejmenší z celkových osmi povodí na území České republiky a zaujímá rozlohu 6 

252 km2 (Němec, Kopp, 2009). 

Řeka Odra pramení v Oderských vrších kulmu Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 632 

m. Prvních 29 km protéká oblastí Vojenského újezdu Libavá a má zde bystřinný charakter. 

Dalších 21 km teče pod Odrami a okolními obcemi a následně do Chráněné krajinné 

oblasti Poodří, která se vyznačuje širokou nivou a nejširším záplavovým územím v celé 

oblasti. Samotná řeka Odra má na našem území délku 132,2 km a svou trasu zakončuje 30 

km dlouhým průtokem industrializovanou oblastí Ostrava – Bohumín. Od hranic 

s Polskem až po ústí do Baltského moře je dlouhá 734,3 km a ještě před odtokem do 

Polska tvoří státní hranici o délce 8 km (Němec, Kopp, 2009; Brosch, 2005; Krásný et al., 

2012). 

Do řeky Odry ústí 9 přítoků, mezi největší přítoky patří Ostravice, Opava a Olše. Dalšími 

významnými přítoky jsou mimo jiné také Luha, Jičínka, Bílovka, Lubina, Ondřejnice nebo 

Porubka (Web: Plán oblasti povodí Odry). Opava je levostranným větším přítokem Odry 

z jesenické strany a Ostravice s Olší jsou pravostrannými menšími přítoky z beskydské 

strany. Významným přítokem řeky Opavy je řeka Moravice, která je rozlohou povodí 

čtvrtým největším tokem v povodí Odry. Povodí řeky Ostravice je nejvodnějším dílčím 

povodím Odry. Na řece Ostravici se v prostoru Beskyd nachází druhá největší vodárenská 

nádrž povodí Odry, přehrada Šance. Na území města Ostravy ústí do Odry řeka Opava a 

Ostravice. Řeka Olše je hranicí mezi Českou republikou a Polskem, a zároveň na hranicích 

s Polskem na území Bohumína je její soutok s Odrou (Němec, Kopp, 2009; Brosch, 2005). 
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Obr.  2 Řád vodních toků podle Strahlera (archiv, 1:50000, 2005). Úseky toků - jemné 

členění (podle Hydroekologického informačního systému VÚV TGM 2014, upraveno). 

Lokalita Ostrava Nová Ves a řeka Odra náleží do povodí Odry, kde řeka Odra je regionální 

drenážní bází tohoto povodí (Tylčer, 2009). V zájmové oblasti se nachází i méně 

významný menší tok Černý potok. Na obr. 2 je znázorněn tok Odry s přítoky poblíž 

jímacího území Nové Vsi (označeno červeně), jímacího území Dubí (označeno fialově) a 

průmyslové oblasti s podniky KJŠ a BC-MCHZ (označeno černě). 

Tab. 1 Řeka Odra - charakteristické údaje (zdroj: ČHMÚ Ostrava, podle Tylčera, 2009, 

upraveno). 

Odtokový 
koeficient  

Specifický 
odtok        

[l.s-1.km2] 

Průměrný 
průtok    
[m3.s-1] 

Charakteristické průtoky [m3.s-1] 

0,31 7,42 27,7 
Q30 Q180 Q355 Q364 

68,2 16,1 3,78 2,86 
     Pozn.: Q30, Q180, Q355, Q364 – průtok, překročený daný počet dnů v roce;  
                charakteristické průtoky se vztahují k říčnímu profilu pod soutokem Odry s Opavou. 
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2.3 Geologické a geomorfologické poměry 

Povodí Odry je na území České republiky rozděleno do dvou celků, severozápadní 

jesenickou část až po linii nivy řeky Odry, tzv. Moravskou bránu patřící k soustavě 

Českého masivu a jihovýchodní beskydskou část, která patří k soustavě Západních Karpat. 

Severozápadní část, jejíž dominantou je pohoří Jeseníků, se utvářela již v prvohorách, kdy 

působilo variské vrásnění na sedimenty ukládané v mohutné sníženině. Ve třetihorách 

proběhlo alpínské vrásnění, které reliéf už jen dotvářelo kernými posuny a v menší míře 

vulkanickou činností. Denudační pochody zde byly oproti beskydské části intenzivnější, 

což dokládá mírnější členitost terénu, podélný sklon vodotečí nebo charakter odtoku. 

Převážně se po celé oblasti vyskytují struktury krystalinika zastoupené metamorfovanými a 

vyvřelými horninami, proto zde k erozní činnosti dochází převážně v horských polohách. 

Hlavní orografickou jednotkou je zde Hrubý Jeseník s nejvyšším vrcholem Praděd (1 492 

m n. m.) (Brosch, 2005; Krásný et al., 2012). 

Na jihovýchodní část působily v třetihorách mladší horotvorné procesy. Uložené 

sedimenty byly zvrásněny a průběžně tak vznikalo horstvo alpsko-karpatského systému. 

Na okrajích došlo k nasunutí flyšových příkrovů (pískovce, jílovce, jílovité břidlice), čímž 

vznikla základní struktura pohoří Beskyd. I přes denudační činnost je zde značná členitost 

terénu. Hlavní orografickou jednotkou jsou zde Moravskoslezské Beskydy s nejvyšším 

vrcholem Lysá hora (1 323 m n. m.). Plošná i bystřinná eroze se značně projevila na 

druhohorních a třetihorních sedimentech beskydské oblasti. Postupně vznikaly splaveniny 

z drobnějších frakcí pískovců a břidlic a ve středních a dolních částech toků se tvoří 

rozsáhlé štěrkovité lavice (Brosch, 2005). 

Moravská brána tvoří rozhraní mezi těmito horskými oblastmi. V její nejnižší části (kolem 

200 m n. m.), kde se stékají všechny toky povodí, přechází niva do Ostravské pánve. Ta se 

spolu s Opavskou pahorkatinou nachází na území ovlivněné kontinentálním ledovcem. 

V období kvartéru dosáhl dvakrát až k Moravské bráně a byla jím tak ovlivněna 

geomorfologie dolní Ostravské pánve. Na území Moravy a Slezska došlo ke 

kontinentálnímu zalednění dvakrát, staršímu elsterskému (halštrovskému) a mladšímu 

sálskému (Brosch, 2005). 

Na obr. 3 jsou podrobně znázorněny typy hornin proterozoického až kvartérního stáří 

zastoupených v oblasti povodí Odry. 
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Obr.  3 Povodí Odry - geologické poměry (zdroj; Web: Plán oblasti povodí Odry, 

upraveno). 
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Geomorfologicky oblast Nové Vsi podle Demka a kol. (1987) spadá do provincie 

Západních Karpat, soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Severní Vněkarpatské 

sníženiny a celku Ostravská pánev. 

Na obr. 4 je znázorněna širší situace zájmové lokality, která je tvořena hlavní terasou, 

údolní terasou (nivou) řeky Odry a přehloubeným korytem. Jímací území v Nové Vsi se 

nachází v údolní nivě řeky Odry. Údolní niva je omezena hlavní terasou s terasovým 

stupněm vysokým 15 až 20 metrů. Terén údolní nivy je rovinný s nadmořskou výškou 205 

až 207 m n. m. a hlavní terasa je taktéž rovinná s nadmořskou výškou 230 až 231 m n. m. 

(Tylčer, 2009). 

 

Obr.  4 Jímací území Nová Ves - idealizovaný geologický řez (podle Tylčera, 2009). 

Zájmová oblast je ovlivněna antropogenní činností. V důsledku těžby černého uhlí a vlivu 

poddolování jakož i stavebních prací se v této oblasti vyskytují četné navážky. Navážky 

z bývalého dolu Jan Šverma z velké části tvoří hlušinový materiál ostravských dolů, 

v menší míře stavební odpad (cihly, základový kámen, dlažební kostky, úlomky až bloky 

betonu). Navážky se využily jako výplně morfologických depresí nebo poklesových kotlin 

v důsledku těžebních činností – poddolování, při stavbě povodňových hrází či násypů 

komunikací, např. tratě, nádraží ČD a Mariánskohorská ulice (Tylčer, 2009; Rapantová et 

al., 1999). 
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Přehloubené subglaciální koryto je maximálně 60 m hluboké a 400 až 500 m široké, tzv. 

paleoúdolí, zahloubené pod údolní terasu do třetihorních jílů. Nachází se převážně v údolní 

nivě řeky Odry mezi Výškovicemi a soutokem řeky Odry a Ostravice. Koryto má od 

severu převládající průběh SSV – JJZ (Tylčer, 2009; Rapantová et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkvartérní podloží 

Podloží tvoří jíly (šedé, plastické) s tenkou písčitou laminací ze svrchního miocénu (baden) 

s mocností 100 m, což je patrné i z profilů vrtů HP-410 a HP-408 (obr. 5), které jsou 

situovány na území monitoringu mezi jímacím územím Nová Ves a severní průmyslovou 

oblastí (Tylčer, 2009; Rapantová et al., 1999). 

Obr.  5 Geologický profil vrtu HP-410 (vlevo; vybudován ve východní části 

přehloubeného koryta) a HP-408 (vpravo; vybudován v západní části přehloubeného 

koryta) a popis litologie (podle AQD – envitest, s. r. o., 2008, upraveno). 
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Kvartérní sedimenty – přehloubené subglaciální koryto pod aluviálními terasami 

Přehloubené subglaciální koryto je vyplněno předhalštrovskými a halštrovskými sedimenty 

– nejstaršího glaciálu Elster (období mindel). V přehloubeném korytu sedimentovaly 

převážně předhalštrovské písky (okrové, jemné, bez větších valounů, mocnosti asi 5-8 m) a 

písky a štěrkopísky halštrovské (jemné, šedé až šedobílé, s valouny až 20 cm, s 

proměnlivými mocnostmi) s mezipolohami jílů a štěrků (mocnosti od 1 do 2 m). Profily 

vrtů HP-410 a HP-408 (obr. 5) přehledně zobrazují kvartérní sedimenty údolní nivy a 

přehloubeného koryta. 

Kvartérní sedimenty – údolní niva řeky Odry 

Údolní niva leží na výplni propustných sedimentů přehloubeného koryta, jak dokumentují 

profily vrtů HP-410 a HP-408 (obr. 5). Nachází se zde aluviální štěrky a štěrkopísky 

(mocné 4 až 7 m, s valouny 2 cm, ojediněle až 10 cm) z období würm a náplavové hlíny 

(mocnosti 2 až 3 m, hlíny hrubě písčité, tuhé až plastické, šedé až okrové barvy). Dále se 

v údolní nivě nachází antropogenní navážky v severní průmyslové oblasti v areálu BC-

MCHZ a KJŠ, a v místě vybudované ulice Mariánskohorská, která je vedena přes území 

monitoringu. 

Kvartérní sedimenty – hlavní terasa 

Na hlavní terase jsou zachovány z pleistocénu z období mindel aluviální štěrky mocné 6 až 

10 m. Dále se zde lokálně vyskytují s mocností několik dm až m glaciální jíly a písky, 

pozůstatky nejmladšího sálského zalednění z období riss. Sprašové hlíny z období würm 

jsou mocné 5 až 10 m. Na svahu hlavní terasy se v holocénu ukládaly deluviální a delivio-

fluviální sedimenty. Na hlavní terase se také vyskytují antropogenní navážky s mocnostmi 

několika metrů (Tylčer, 2009; Rapantová et al., 1999). 

2.4 Hydrogeologické poměry 

Na území ostravské kvartérní pánve, kde se vyskytuje zájmová lokalita Nová Ves, jsou dva 

hlavní zvodněné systémy (Rapantová et al., 1999): 

1. Zvodeň hlavní terasy 

Hlavní terasa se skládá ze starší spodní akumulace vzniklé ke konci elsterského glaciálu a 

začátkem holsteinského interglaciálu. Vyskytují se zde štěrky a štěrkopísky, které jsou 
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uloženy na vápnitých jílech z období miocénu kromě levého břehu Odry u ústí řek Opavy a 

Ostravice, kde leží na karbonských břidlicích a pískovcích. V oblasti Zábřehu leží na 

výplni přehloubeného koryta. V nadloží štěrků se nachází sprašové hlíny (Tylčer, 2009; 

Rapantová et al., 1999). 

Mladší svrchní akumulace uložená na počátku sálského zalednění zasahuje z jihu Ostravy 

do částí Stará Bělá, Výškovice a západní části Hrabové včetně Bělského Lesa. Nachází se 

zde štěrky a štěrkopísky a v jejich podloží vápnité jíly z období miocénu (Tylčer, 2009; 

Rapantová et al., 1999). 

Lze tedy říci, že podzemní voda je vázána na propustnou aluviální štěrkovou vrstvu. 

Zvodnění vrstvy není v celé mocnosti. Propustnost aluviálních štěrků je 1.10-5 až 3.10-3 

m/s. Svrchní a spodní akumulace hlavní terasy spolu komunikují přetokem na okraji 

terasového stupně, kdy svrchní přetéká do spodní akumulace a z ní do údolní terasy Odry 

nebo Ostravice. Zvodeň hlavní terasy má volnou hladinu 12 až 15 m pod povrchem terénu. 

Do podzemní vody infiltrují úniky vod z vodovodních a kanalizačních sítí a srážky 

z povrchu, který je kvůli sprašovým hlínám nízce propustný. Propustnost sprašových hlín 

se pohybuje v rozmezí 5.10-8 až 3.10-11 m/s. Podzemní vody hlavní terasy proudí ve směru 

sever – severozápad k okraji terasy. Úroveň hladiny podzemní vody se pohybuje v rozmezí 

několika dm (Tylčer, 2009; Rapantová et al., 1999). 

Saturovaná zóna ve svahu hlavní terasy tvořená deluviálními a deluvio-fluviálními 

sedimenty (směs hlín a štěrků) má propustnost v řádu 5,5.10-5 m/s. Tento svah komplikuje 

přetok podzemní vody z hlavní terasy do údolní terasy. Režim proudění podzemní vody je 

ovlivněn odběrem vody z vrtů hydraulické bariéry (v lokalitě bývalého podniku DEZA). 

Průměrná propustnost štěrků hlavní terasy je 7,3.10-4 m/s. V porovnání s propustností 

saturované zóny ve svahu hlavní terasy, je na svahu koeficient filtrace o řád nižší (Tylčer, 

2009). 

Antropogenní navážky recentní části hlavní i údolní terasy jsou polopropustné, s kolísavou 

propustností. Při bázi navážek se vyskytuje často dočasné lokální zvodnění. Když je na této 

bázi přítomna vrstva jílu, může se zde nacházet „zavěšená“ zvodeň (Tylčer, 2009; 

Rapantová et al., 1999). 
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2. Zvodeň údolní terasy a zvodeň přehloubeného koryta 

Údolní terasy se vytvořily po obou stranách toku Odry a leží na výplni propustných 

sedimentů přehloubeného koryta. Podzemní voda v těchto propustných sedimentech a 

nadložní zvodeň štěrků údolní terasy jsou spolu v přímém hydraulickém kontaktu. Z 

přehloubeného subglaciálního koryta se čerpá voda z vertikálních vrtů, které jsou umístěny 

v jímacích územích Nová Ves a Dubí. V údolní nivě Odry, kde se nachází přehloubené 

koryto s propustnou výplní je zdroj pitné vody (Tylčer, 2009; Rapantová et al., 1999). 

Hydrodynamický režim podzemních vod v údolní nivě v zájmové oblasti ovlivňují přírodní 

a antropogenní vlivy. Režim podzemní vody přehloubeného koryta a údolní terasy je 

ovlivněn čerpáním z jímacího území Nová Ves. Vliv čerpání dosahuje až do severní 

průmyslové oblasti. Následkem čerpání na vodním zdroji dochází k trvalé infiltraci vody 

z řeky Odry do zvodně údolní terasy. Tento indukovaný zdroj podzemní vody je 

nejvýznamnějším dotačním zdrojem pro jímací území Nová Ves. V menší míře další 

dotace představují infiltrované srážky a příron podzemní vody z hlavní terasy (Tylčer, 

2009; Rapantová et al., 1999; Szurmanová, 2013a). 

Důsledkem čerpání v jímacím území je vytvoření hydraulické deprese, která se šíří ve 

směru přehloubeného koryta. Poloha rozvodnice osciluje v závislosti na velikosti odběru 

na Nové Vsi. Podzemní voda mimo dosah depresního kužele jímání na Nové Vsi je 

většinou napjatá a v dosahu depresního kužele je hladina podzemní vody volná. Hladina 

podzemní vody kolísá okolo 0,5 m. K většímu kolísání v závislosti na stavu hladiny v řece 

Odře dochází v úzkém pruhu podél říčního toku (Tylčer, 2009; Rapantová et al., 1999). 

 

Obr.  6 Hladina podzemní vody při čerpání na zdroji Nová Ves (podle Tylčera, 2009). 
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Na obr. 6 je popsán stav, kdy čerpáním na vodním zdroji Nová Ves přetéká podzemní voda 

ze zvodně údolní nivy do přehloubeného koryta a dochází k indukované dotaci zvodně 

údolní nivy z řeky Odry. Jakmile se hladina podzemních vod mezi řekou a okrajem koryta 

sníží natolik, že dosahuje hrany koryta, dochází ke stabilizaci hladiny. Při zvýšení 

čerpaného množství dojde k postupnému zahlubování a rozšiřování depresní kotliny podle 

subglaciálního koryta a zároveň se rozšiřuje úsek řeky, ze kterého dochází k indukované 

dotaci podzemních vod údolní nivy (Tylčer, 2009). 

Na režim podzemních vod v aluviální nivě Odry dále působí jez Lhotka na řece Odře 

nedaleko BC-MCHZ, který zvedá hladinu o 3,6 m na 205 m n. m., důsledkem je lokálně 

zvýšená dotace zvodně z toku. Na průběh hladiny podzemní vody může mít vliv i únik 

z vodovodních systémů a kanalizací. Dále může mít vliv na režim podzemních vod jímání 

podzemní vody kolem 2,5 l/s v areálu KJŠ v rámci stabilizace kontaminace a průměrné 

čerpání podzemní vody 4,75 l/s na záchytném drénu, omezujícím znečištění z bývalých 

lagun OSTRAMO (Tylčer, 2009). 

2.5 Vodní zdroj Nová Ves 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (dále OVaK), provozovatel vodního zdroje 

Nová Ves, zásobuje obyvatele města Ostravy pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 35 až 

40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se v oblasti města Ostravy. 

Roční produkce pitné vody je okolo 7,5 až 9,5 mil. m3. OVaK také na území města Ostravy 

provozuje pět čistíren odpadních vod, zajišťuje tak celkem čištění 99,49 % všech 

odpadních vod na území města (Web: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.). 

Úpravna vody Ostrava - Nová Ves je největší a nejvýznamnější vodárnou na území města 

Ostravy. Historie jímání podzemní vody v lokalitě vodárny je datována do roku 1885. 

První jímání bylo realizováno pomocí jímacích zářezů, od počátku 20. století bylo jímání 

podzemních vod nahrazeno vybudovanými studnami, které byly napojeny na tzv. 

násoskový systém (jímání pomocí podtlaku v potrubí vytvářeného vývěvou) (Web: 

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.). V dnešní době se jímání podzemní vody provádí 

soustavou studní umístěných v subglaciálním korytě v jímacím území Nová Ves. V roce 

2012 byla na jímacím území Nová Ves pro účely zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

jímána podzemní voda ze studní převážně St V1, St XII, St XIII, St XIV a přechodně i 

studna St VIII. Čerpání podzemní vody z jednotlivých studní a jejich zapojování do 
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dodávky vody na úpravnu vody Nová Ves není kontinuální a je optimalizováno podle 

aktuální potřeby. V roce 2012 byla pro účely zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

čerpána průměrná vydatnost na vodním zdroji 69,75 l/s. Podzemní voda v jímacím území 

Nová Ves je také vybranými studnami čerpána za účelem snižování hladiny podzemní 

vody - viz kapitola 2.4 (v roce 2012 byla průměrná čerpaná vydatnost 11,83 l/s) a jako 

hydraulická bariéra (v roce 2012 byla průměrná roční čerpaná vydatnost 35,53 l/s). Na 

severu jímacího území Nové Vsi je dlouhodobě provozována hydraulická bariéra studní St 

IX a St X, které slouží k zamezení šíření kontaminace (síranů a amonných iontů) ze severní 

průmyslové oblasti (Szurmanová, 2013a).  

Na úpravně vody Nová Ves je proces úpravy vody vícestupňový z důvodu zvýšeného 

obsahu železa, manganu, síranů a amonných iontů v surové vodě. Úpravna vody Nová Ves 

zásobuje pitnou vodou hlavně centrální část Ostravy, Mariánské Hory, Přívoz, spodní 

tlakové pásmo Slezské Ostravy, Hrušov, dolní část Heřmanic, Muglinov a část Ostravy - 

Poruby (Web: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.). 
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3 Zdroje znečištění v údolní nivě řeky Odry severně od 

jímacího území Nová Ves 

3.1 BorsodChem MCHZ, s. r. o. 

V Ostravě působí tato společnost od roku 1927, kdy započala stavba chemického závodu. 

Od roku 1990 se ze státního podniku stala akciová společnost Moravské chemické závody 

(MCHZ) a v roce 2000 se s pomocí akvizice ze strany strategického partnera založila 

společnost BorsodChem MCHZ, s. r. o. (Web: BorsodChem MCHZ, s. r. o.). 

V roce 1937 byla zahájena výroba formaldehydu. Po skončení druhé světové války v roce 

1948 byla zahájena výroba rajského plynu. Po roce 1948 a v padesátých letech se krátce 

vyráběl tetralin, dekalin, metylcyklohexalin, kyselina paraoxybenzoová a její soli, 

cyklohexanon, pentakarbonyl železa a práškové železo. Od roku 1951 až do začátku 

sedmdesátých let se vyráběla močovina a thiomočovina. V roce 1952 se zahájila výroba 

dusitanu a dusičnanu sodného. Roku 1958 započala výroba močovinoformaldehydových 

lepidel (Tylčer, 2009). V roce 1959 začala opět výroba cyklohexanonu. Od roku 1961 až 

1962 se v pilotních provozech začal vyrábět anilin, cyklohexylamin a dicyklohexylamin 

(Web: BorsodChem MCHZ, s. r. o.). Od roku 1967 došlo k výrobě isopropylaminu 

(produkt pro výrobu herbicidů). Provoz této jednotky byl zastaven roku 2000 a 

technologické zařízení upraveno pro výrobu dietyloxalátu. Sorbit se vyráběl od 1970 do 

1994. V roce 1970 se vyráběly fenolické lisovací hmoty a fenolformaldehydové 

pryskyřice. Po roce 1999 až do roku 2001 měla na starosti tuto výrobu firma AliaChem a. 

s. (Tylčer, 2009). V roce 1993 nastala první fáze výroby vybraných aminů. Certifikaci ISO 

9002 získali v roce 1995 na anilin, cyklohexylamin, nitrobenzen, koncentrovanou kyselinu 

dusičnou a kyselinu šťavelovou. V roce 1998 a potom i v roce 2005 došlo k rozšíření 

anilinového provozu. V roce 2009 byla více než jedna desetina světové produkce anilinu 

vyráběna právě v licenci společnosti BC-MCHZ (Web: BorsodChem MCHZ, s. r. o.). 

V dnešní době se společnost zaměřuje na trh s polyuretanem. Vyrábí také řadu vysoce 

čištěných základních chemických látek, jako jsou anilin, cyklohexylamin, 

dicyklohexylamin a dietyloxalát (Web: BorsodChem MCHZ, s. r. o.): 

• Anilin – používán jako základní látka pro výrobu MDI; využívá se v gumárenském 

průmyslu, v lékařství a zemědělství. 
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• Cyklohexylamin – využíván v gumárenském průmyslu, potravinářském průmyslu 

(výroba umělých sladidel do nápojů známých jako cyklamáty) nebo v lékařství a 

dalších oborech. 

• Dicyklohexylamin – využívá se například v gumárenském průmyslu nebo při 

výrobě barviv. 

• Dietyloxalát – používá se při výrobě agrochemikálií. 

Vyrábí také řadu speciálních aminů podle přísných specifikací. 70% z nich prodávají jako 

katalyzátory do výroby polyuretanů. Mezi speciální chemické látky patří 

dimetylcyklohexylamin, dimetylbenzylamin, pentametyldietylenetriamin, 

dimetylizopropylamin and metyldicyklohexylamin.  Další speciální aminy se používají na 

výrobu nukleových látek (metalurgickou metodou ColdBox) a k výrobě agrochemikálií, 

farmaceutických polotovarů anebo organických barviv (Web: BorsodChem MCHZ, s. r. 

o.). 

3.2 Koksovna Jan Šverma 

Pod jménem Ignát byla roku 1892 založena dnešní koksovna Jan Šverma. Koks, který zde 

byl vyráběn, se využíval jako topivo a redukční činidlo pro vysoké pece. Koksárenský plyn 

jako vedlejší produkt využívaly dusíkárny, elektrárna a Vítkovické železárny. Dalšími 

produkty byly benzol, dehet a síran amonný. V roce 1952 se stala součástí nově vzniklé 

společnosti OKK Koksovny, a. s. V roce 1997 byla koksovna postižena povodní a na 38 

dní vyřazena z provozu. Provoz koksovny Jan Šverma byl ukončen v prosinci 2010 

(Tylčer, 2009; Web: OKK Koksovny, a. s.). 

Znečištění horninového prostředí je spojeno s technologiemi úpravy a zpracování 

koksárenského plynu. Typickými organickými polutanty pro tento typ průmyslové výroby 

jsou aromáty, polyaromáty, fenoly a z anorganických kontaminantů pak amonné ionty, 

sulfáty a kyanidy. Kontaminace BTEX zaujímá plochu asi 7 ha. Z aromátů nejvíce 

dominuje benzen, mezi polyaromatickými uhlovodíky naftalen (Tylčer, 2009). 

3.3 Odval bývalého dolu Jan Šverma 

Odval bývalého dolu Jan Šverma (dříve Ignát) je největším tělesem karbonské důlní 

hlušiny na sever od jímacího území Nová Ves. V minulosti byly sírany spolu s amonnými 

ionty spojovány s aktivitami podniků BC-MCHZ a KJŠ. V roce 2001 bylo v projektu 
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DANCEE zjištěno, že hlavním zdrojem znečištění sírany v nivě řeky Odry je právě 

karbonská důlní hlušina (Tylčer, Cron, 2002). Odval dolu Jan Šverma má rozlohu asi 1 až 

0,5 km (Tylčer, 2009). 

Karbonská důlní hlušina se v okolí vodního zdroje Nová Ves nachází v důlních haldách 

nebo různých navážkách, tvořící násypy pro komunikace nebo je používaná pro 

zarovnávání a zvyšování úrovně terénu. Důlní hlušina se v této lokalitě nachází již více než 

sto let (Tylčer, 2009). 

Vrchol plošiny odvalu byl v minulosti také využit jako skládka odpadů z produkce podniků 

BC-MCHZ, KJŠ, DEZA, OVaK. Na temeni odvalu bylo prováděno například dočišťování 

kyanidových, čpavkových a fenolových odpadních vod z BC-MCHZ (Tylčer, 2009). 

3.4 Dominantní kontaminanty ohrožující jímací území Nová Ves 

Na základě vzorkovacích prací na jednotlivých lokalitách uvedených v kapitole 3 se 

dominantními kontaminanty určily ty látky, které byly zjištěny ve významných 

koncentracích, a existuje potenciální riziko expozice touto škodlivinou pro příjemce 

(Tylčer, 2009). 

Pro lokalitu BC-MCHZ byly specifikovány podle analýzy rizika dominantní kontaminanty: 

NEL, fenoly, benzen, nitrobenzen, anilin, formaldehyd, amonné ionty a dusičnany (Cron et 

al., 2005). Pro lokalitu KJŠ a odval KJŠ byly analýzou rizika specifikovány jako 

dominantní kontaminanty: NEL, BTEX, PAU, fenoly, amonné ionty a sírany (Sýkora, 

Schejbalová, 2000; Kučera, 1998). Důlní hlušina v odvalech, navážkách terénu nebo 

v násypech komunikací je zdrojem síranové kontaminace podzemních vod (Tylčer, 2009).  

Na území monitoringu, které se nachází mezi severní průmyslovou oblastí a jímacím 

územím Nová Ves, je provozován společností OVaK monitorovací systém vrtů, na kterých 

se kromě chodů hladin a fyzikálních parametrů podzemní vody sleduje i chemismus 

(Szurmanová, 2013a). Na území monitoringu bylo ověřeno, že se šíří ze severní 

průmyslové oblasti dominantní kontaminanty - amonné ionty a sírany. Tyto látky jsou 

dlouhodobým problémem z hlediska zvýšených koncentrací v podzemní vodě pro vodní 

zdroj Nová Ves (Tylčer, 2009).  
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Anorganické látky 

Síranové znečištění, které dlouhodobě ohrožuje vodní zdroj Nová Ves, pochází z 

karbonské důlní hlušiny. Zdrojem síranů je zvětrávání pyritu, který je jemně rozptýlen v 

karbonské důlní hlušině. Sírany se do podzemních vod dostávají průsakem. Při vyšších 

srážkách nebo tání může dojít k lokálnímu zvodnění v navážkách haldoviny a v haldách 

(Tylčer, 2009). Potenciál karbonské důlní hlušiny je takový, že k uvolňování síranů a 

kontaminaci podzemních vod může docházet ještě po dlouhé desítky let (Raclavská, 

Raclavský and Matýsek et al., 2002). 

Amonné ionty jsou ve vztahu k vodnímu zdroji Nová Ves hlavním problémem lokality 

BC-MCHZ a KJŠ. Tento kontaminant by se měl pojmout komplexně v kontextu s 

dusíkovým znečištěním. Oproti KJŠ je v areálu BC-MCHZ asi jen čtvrtina celkové bilance 

amonných iontů. Avšak významná je v areálu BC MCHZ právě kontaminace dusičnany, 

které se pak v podmínkách horninového prostředí přehloubeného koryta pravděpodobně 

redukují na amonné ionty. Podle teoretické bilance by mohlo vzniknout z dusičnanů tolik 

amonných iontů, že bilanční zátěž z areálu BC MCHZ a z areálu KJŠ by byla srovnatelná. 

Zdrojem dusíkového znečištění by mohly být i transformace organických kontaminantů s 

dusíkem v molekule, jakými jsou anilin a nitrobenzen. Amonné ionty jsou významným 

kontaminantem i v důsledku plošného rozsahu, kdy se kontaminační mrak amonných iontů 

pod areálem BC-MCHZ spojuje s kontaminací shodného typu v sousedním areálu KJŠ. V 

prostoru areálu KJŠ byl identifikován polykontaminační mrak, jehož plocha činí cca 13,5 

ha. V ohniscích znečištění dosahují koncentrace amonných iontů lokálně stovek až tisíců 

mg/l (Tylčer, 2009). 

Organické látky 

Organické látky významnou měrou ovlivňují vlastnosti a jakost podzemních vod. Jedním z 

možných dělení organických látek migrujících v horninovém prostředí je podle měrné 

hmotnosti, která je nižší než voda, tzv. LNAPLs  a DNAPLs, které jsou těžší než voda. 

LNAPLs jsou částečně rozpustné ve vodě a podléhají snáze biodegradaci než DNAPLs. 

Řadí se zde ropné látky, tzv. nepolární extrahovatelné látky – např. BTEX, areny. 

V podzemní vodě a horninovém prostředí se ropné látky vyskytují jako rozpuštěné ve vodě 

(rozpustnost je poměrně malá), nerozpuštěné v prostředí (mohou být rozptýlené ve vodě ve 

formě emulze, adsorbované na povrchu horninových částic nebo jako pevná fáze 
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vyplňující prostory v hornině) a v plynné fázi odvětrané v půdním vzduchu. Mohou se také 

vyskytovat na hladině podzemní vody jako volná fáze a po průchodu saturovanou nebo 

nesaturovanou zónou za sebou zanechávat reziduální volnou fázi. Mezi DNAPLs se řadí 

především chlorované uhlovodíky – trichlorethylen a tetrachlorethylen. Jde o syntetické 

produkty, které se nevyskytují v přírodě a pomaleji a méně ochotně podléhají biodegradaci. 

Tato skupina látek se vyznačuje tím, že je v molekule uhlovodíku nahrazen jeden nebo 

více atomů vodíku atomem chloru. S počtem atomů chloru v molekule roste měrná 

hmotnost látky, bod varu a rezistence. Díky vyšší měrné hmotnosti než voda klesají snadno 

k bázi kolektoru. Tam mohou vytvářet souvislou akumulaci a šířit se ve směru sklonu báze 

nebo proti směru proudění podzemní vody. Při průchodu saturovanou i nesaturovanou 

zónou za sebou zanechávají reziduální volnou fázi, která může být dlouhodobým zdrojem 

rozpuštěné kontaminace podzemních vod, nebo také půdního vzduchu v nesaturované zóně 

(Šráček et al., 2002).  

U organických látek se jako transportní mechanizmy uplatňují vedle advekčně-disperzního 

transportu i sorpce a biodegradace (Rapantová et al., 1999). 

3.4.1 Charakteristiky jednotlivých kontaminantů 

Organické látky 

NEL – nepolární extrahovatelné látky 

Jedná se o uhlovodíky ropného nebo přírodního původu. V zájmové lokalitě severní 

průmyslové oblasti se jedná o organické nepolární uhlovodíky, nejedná se o znečištění 

pohonnými hmotami a oleji ropného původu (Tylčer, 2009). Povrchové vody obsahují 

koncentrace v setinách až desetinách mg/l. V podzemních vodách by koncentrace neměla 

přesáhnout tyto hodnoty, ale při haváriích v průmyslu jsou hodnoty znečištění podstatně 

vyšší. Již při nízkých koncentracích mohou mít NEL negativní vliv na zdraví člověka a 

životní prostředí (Pitter, 1999). 

Fenoly 

Fenoly obsažené ve vodách pocházejí především z průmyslového znečištění – zpracování 

ropy a tepelného zpracování uhlí (plynárny, koksovny) nebo kontaminace výkaly obsažené 

ve splaškových vodách, ale mohou být i přírodního původu jako součást dřeva, listí či 

kůry. Jsou toxické při vysokých koncentracích a relativně dobře rozpustné ve vodě. Při 
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styku s pokožkou dochází k jejímu leptání. Organolepticky jsou fenoly ve vodě 

registrovatelné od 0,3 mg/l. Při znečištění zabarvují vodu (Šráček et al., 2002; Pitter, 

1999). 

Formaldehyd 

Je nejjednodušším aldehydem, v běžných podmínkách se jeví jako plyn pronikavého 

typického zápachu, dobře rozpustný ve vodě, silné redukční činidlo. Využívá se 

v průmyslu při výrobě plastů, dřevotřískových desek nebo pesticidů. Při inhalační expozici 

vyvolává stav podobný astmatickým záchvatům, silně působí na kůži a zrak, při styku 

s kůží vyvolává alergii (Pitter, 1999). 

BTEX – těkavé aromáty  

Patří do skupiny ropných látek a řadí se mezi nepolární organické látky. Názvem BTEX 

jsou také označovány nejběžnější areny – benzen, toluen, ethylbenzen a xylen. BTEX – 

těkavé aromáty jsou velmi těkavé, vytváří spolu se vzduchem hořlavé směsi. Kontaminaci 

lze přijmout inhalací, dermálně nebo požitím kontaminované potravy a vody (Šráček et al., 

2002). 

PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky 

Uhlovodíky se mohu vyskytovat ve vodě v rozpuštěné i nerozpuštěné formě. Při styku s 

vodou může dojít k rozpouštění uhlovodíků, těkání (odvětrávání), emulgaci, sorpci na 

tuhých fázích, fotooxidaci a biochemickému rozkladu. Schopnost uhlovodíku sorbovat na 

tuhých fázích se řadí mezi hlavní faktory ovlivňující migraci uhlovodíků v prostředí. 

Kontaminace zhoršuje organoleptické vlastnosti vody, mohou působit toxicky na vodní 

organismy. Mohou také způsobovat film na vodním povrchu omezující přístup vzdušného 

kyslíku do vody, a tím ovlivnit i její samočistící schopnosti. Jsou těžší než voda, proto 

mohou vytvářet samostatnou fázi při bázi zvodně. PAU jsou prakticky nestripovatelné s 

výjimkou naftalenu (Tylčer, 2009; Pitter, 1999). 

Klasickými zástupci skupiny PAU, a také nejvýznamnějšími látkami z hlediska hodnocení 

rizik jsou benzo(a)pyren a naftalen. Dalšími zástupci jsou např. benzo(a)anthracen, 

benzo(b)fluoranthen, fluoranthen, chrysen, anthracen, pyren aj. Jsou to látky vysoce 

toxické a karcinogenní. Především benzo(a)pyren se vyznačuje jako nejsilnější karcinogen 

a je zařazen mezi prioritní škodliviny podle US EPA. Také naftalen se řadí mezi 



Bc. Vendula Štalcerová: Ohrožení vodního zdroje Nová Ves kontaminací ze severní 

průmyslové oblasti 

2014    

 

22

karcinogeny. Vyznačuje se vyšší těkavostí a rozpustností oproti ostatním látkám (Šráček et 

al., 2002). 

Benzen 

V BC-MCHZ je používán jako hlavní surovina při výrobě nitrobenzenu. Patří do skupiny 

organických sloučenin aromatické řady. Je nejtoxičtější kapalinou této skupiny, je 

bezbarvý, vysoce těkavý, vysoce hořlavý a vyznačuje se také charakteristickým zápachem. 

Páry této kapaliny se vzduchem po zažehnutí explodují. Benzen je málo rozpustný ve 

vodě, ale už malé množství znehodnocuje vodu jako pitnou. Mísitelný s většinou 

organických rozpouštědel (Pitter, 1999). 

Dle databáze IRIS (US EPA) je benzen vysoce toxický, dráždivý, narkotický, mutagenní, 

genotoxický s dlouhodobými účinky. Při expozici inhalaci této látky v závislosti na 

koncentraci a délce trvání způsobuje bolesti hlavy, závratě, křeče, celkovou slabost, únavu, 

poruchy srdečního rytmu, dýchací obtíže a způsobuje až smrt. Vystavení této látce může 

mít za následek vznik leukémie. Byly prováděny pokusy na zvířatech, které prokázaly 

nežádoucí účinky jako zvyšující se riziko vzniku rakoviny jater, plic, vaječníků, prsních 

žláz. 

Nitrobenzen 

Je používán jako základní surovina k výrobě anilinu, jako surovina a rozpouštědlo v oblasti 

výrob chemického a farmaceutického průmyslu. Podle IRIS (US EPA) je při kontaktu 

toxický, krevní a nervový jed. Způsobuje promodrání rtů, nehtů, pokožky a bolesti hlavy, 

postižení zvané methemoglobinémie. Při opakovaném vystavení dochází k možnému 

poškození jater, sleziny a centrálního nervového systému nebo poškození reprodukční 

schopnosti. Je podežřelý z karcinogenních účinků. Pro vodní prostředí a organismy toxický 

a nebezpečný pro životní prostředí (Pitter, 1999). 

Anilin 

Anilin je olejovitá bezbarvá kapalina, na vzduchu hnědnoucí s charakteristickým pachem. 

Je hořlavý a jeho páry výbušné. Reaguje prudce se silnými oxidačními činidly a 

anorganickými kyselinami. S alkalickými kovy a kovy alkalických zemin reaguje za 

vzniku hořlavého plynu. Rozpouští měď a její slitiny. Používá se k výrobě polyuretanů, 



Bc. Vendula Štalcerová: Ohrožení vodního zdroje Nová Ves kontaminací ze severní 

průmyslové oblasti 

2014    

 

23

barvářských meziproduktů, léčiv, urychlovačů pro syntetický kaučuk a pro výrobu různých 

organických sloučenin (Pitter, 1999; Šráček et al., 2002). 

Při všech druzích kontaktu je toxický, krevní jed. Důkazy pro karcinogenní účinky jsou 

omezené. Nebezpečí představuje pro životní prostředí, a svou vysokou toxicitou i pro 

vodní organismy. Nesmí přijít do styku s poživatinami (Pitter, 1999). 

Anorganické látky 

Amonné ionty 

Amonné ionty neboli amoniakální dusík se tvoří ve vodě rozpuštěním amoniaku, kdy 

vzniká hydrát NH3.H2O, který přímo disociuje na ionty  a OH-. Kapalný amoniak je 

čirá bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem, rozpustnost ve vodě při 20°C 520 

g/l. Je základní surovinou pro výrobu kyseliny dusičné a aminace alkoholů (Pitter, 1999). 

Amoniakální dusík je za oxických podmínek ve vodním prostředí velmi nestálý, 

biochemickou oxidací (nitrifikací) přechází na dusitany až dusičnany. Amoniakální 

znečištění je významným indikátorem biologického znečištění podzemních vod rozkladem 

biologické organické hmoty. Ionty  se dobře sorbují na negativně nabitých 

anorganických a organických částicích půd a podléhají iontové výměně. Může tvořit 

aminokomplexy s ionty mnoha kovů, v závislosti na koncentracích a pH prostředí (Pitter, 

1999; Šráček et al., 2002). 

Vzhledem k tomu, že se v severní průmyslové oblasti ve výrobních procesech objevují i 

látky jako nitrobenzen a anilin, které obsahují dusík je nutno posuzovat kontaminaci 

amonnými ionty v úzkém kontextu s dalšími typy dusíkové kontaminace. V horninovém 

prostředí může docházet k složitým vzájemným transformacím dusíkové kontaminace, v 

závislosti na konkrétních oxidačně-redukčních podmínkách, komplikovaných navíc 

přítomností dalších chemických látek a bezpochyby též degradací organické kontaminace. 

Složitosti poměrů nasvědčují i lokálně velmi vysoké koncentrace dusitanů, které jsou v 

běžných přírodních podmínkách velmi nestálé (Tylčer, 2009). 

Amoniakální znečištění je toxické a nebezpečné pro člověka, životní prostředí i vodní 

organismy. Velmi silně dráždí, až těžce leptá oči, sliznice dýchacích cest, plíce a kůži. 

Mohou vznikat křeče nebo otoky hrtanu vedoucí až k udušení. Vysoké koncentrace mají za 

následek zástavu dechu, případně otok plic. Při styku se zkapalněným plynem dochází k 
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poleptání a vzniku omrzlin. Byl prokázán i toxický vliv amoniakálního dusíku na ryby 

(Pitter, 1999). 

Dusičnany 

Zdrojem dusičnanů může být půdní hnojivo nebo emise ze spalování paliv, mohou vznikat 

sekundárně při nitrifikaci amoniakálního dusíku. Jsou konečným produktem mineralizace 

organicky vázaného dusíku. Za oxických podmínek jsou stabilní, za anoxických podmínek 

podléhají denitrifikaci za vzniku oxidu dusného. Dusičnany mají malou sorpční schopnost, 

mohou snadno pronikat půdou do velkých vzdáleností a tím kontaminovat podzemní vody. 

Pro člověka jsou škodlivé tím, že se v gastrointestinálním traktu mohou redukovat 

bakteriální činností na toxičtější dusitany. Dusitany reagují s hemoglobinem na 

methemoglobin, který v krvi nepřenáší kyslík. Především na kojeneckou a stolní vodu jsou 

kladeny největší nároky k předcházení vzniku onemocnění (Pitter, 1999). 

Sírany 

Patří mezi hlavní anionty přírodních vod, ale mohou pocházet z přírodních 

i antropogenních zdrojů. V rozpuštěné formě se vyskytuje jako . V atmosférických 

vodách obsah síranů nepřekročí jednotky mg/l, v průmyslových oblastech může 

koncentrace síranů dosahovat i desítek mg/l. V prostých podzemních vodách a 

povrchových vodách se koncentrace pohybuje v rozmezí desítek až stovek mg.l-1, nemají 

hygienický význam. Velké koncentrace síranů ovlivňují chuť vody a spolu s většími 

koncentracemi hořčíku a sodíku může voda způsobovat laxativní účinky. Koncentrace 

síranů nad 200 mg/l může být příčinou agresivity vůči betonu (Pitter, 1999). 
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4 Vyhodnocení rozšíření kontaminace podzemních vod 

4.1 Monitoring kvality podzemních vod 

Na území mezi severní průmyslovou oblastí a jímacím územím Nová Ves probíhají dva 

monitoringy podzemních vod. Jeden monitoring dlouhodobě provádí OVaK a na druhém 

monitorovacím profilu sleduje kvalitu podzemní vody na území monitoringu společnost 

AQD - envitest v rámci odstraňování ekologických zátěží v BC-MCHZ.  

4.1.1 Provozovatel AQD - envitest 

Cílem monitoringu od roku 2013 je sledovat kvalitu podzemní vody na přítoku 

k prameništi Nová Ves minimálně na hranici II. vnějšího ochranného pásma vodního zdroje 

po dobu pěti let. Dále je cílem zajistit včasnou reakci na případnou změnu v kvalitě 

podzemní vody a zabezpečit tak ochranu vodního zdroje Nová Ves. Výsledky monitoringu 

kvality podzemních vod slouží primárně k upřesnění průběhu sanačních prací a dalších 

opatření (Szurmanová, 2013b). 

Monitoring podzemních vod probíhá na monitorovacím profilu, který byl vybudovaný 

v prvním pololetí roku 2013. Šest vrtů je situováno na odtoku podzemních vod 

z průmyslové oblasti areálů BC-MCHZ a KJŠ směrem k jímacímu území Nová Ves, 

v příčném profilu subglaciálního koryta při jeho středu, východní a západní části. Skládá se 

ze tří dvojic hydrogeologických vrtů. Každá dvojice obsahuje jeden vrt úplný, který 

postihuje celou mocnost kvartérního profilu až k bázi subglaciálního koryta a druhý vrt, 

který zastihuje profil údolní terasy a je zakončen ve svrchních partiích výplně 

subglaciálního koryta (Szurmanová, 2013b).   

Rozsah, metodika a vyhodnocení provedených prací 

Kvalita podzemní vody je zkoumána čtvrtletně (březen, červen, září, prosinec). V každém 

čtvrtletí se provádí (Szurmanová, 2013b):  

• měření hladin podzemních vod ve vrtech monitorovacího profilu před zahájením 

čerpání, 

• odběr vzorků podzemních vod v dynamickém režimu z každého vrtu profilu, 
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• při čerpání podzemních vod se měří fyzikálně chemické parametry pH, teplota, 

vodivost, kyslík a redox potenciál (měření multiparametrickou sondou AP-200 

AQUAREAD), 

• laboratorní rozbory odebraných vzorků podzemních vod. 

Laboratorními rozbory se stanovují koncentrace fenolů, anilínu, BTEX (benzen, toluen, 

etylbenzen, xyleny), nitrobenzenu, formaldehydu, síranů, amonných iontů, dusičnanů a 

ropných látek NEL (Szurmanová, 2013b). 

Tab.  2 Charakteristiky vrtů na území monitoringu (podle Szurmanové, 2013b, upraveno) 

Vrt 
Hloubka umístění 
čerpadla ve vrtu 

[m] 
Dno vrtu [m] 

Umístění vrtu v 
přehloubeném korytu 

HP-407 8 10 
západní část  

HP-408 (úplný) 41,1 43,1 

HP-404 (úplný) 48,8 50 
střední část  

HP-409 8,5 10,5 
HP-410 (úplný) 26,9 28,9 

východní část  
HP-411 8,5 10,5 

 

Vzorkování podzemní vody se provádí formou dynamických odběrů s předchozím 

začerpáním pomocí čerpadla. U úplných hydrogeologických vrtů jsou dynamické odběry 

prováděny z jednotné úrovně 2 m od báze zvodně a u ostatních hydrogeologických vrtů 

z úrovně 2 m od báze štěrků údolní terasy. V tab. 2 jsou uvedeny jednotlivé hloubkové 

úrovně umístění čerpadel. Po ustálení fyzikálně-chemických parametrů sledovaných při 

čerpání podzemní vody následuje odebrání vzorků do vzorkovnic předepsaných laboratoří. 

Vzorkovnice jsou ihned po odběru uloženy do chladicího boxu a předány laboratoři 

(Szurmanová, 2013b). 

Monitorovací práce se vyhodnocují srovnáním výsledků vzorků laboratorních rozborů 

s parametry pro kontrolu migrace znečištění ze severní průmyslové oblasti (areál BC-

MCHZ a KJŠ) směrem k vodnímu zdroji Nová Ves. Tyto parametry jsou uvedeny 

v Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č. j. 9/OV/8515/05/Cr ze dne 2. 12. 2005, kterým jsou 

stanoveny požadavky na nápravná opatření v areálu BC-MCHZ (Szurmanová, 2013b). 

Parametry pro kontrolu migrace (tab. 3) vychází z návrhu uvedeného v analýze rizika 

areálu BC-MCHZ (Valíček, 2005). 
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Tab.  3 Parametry pro kontrolu migrace (podle Valíčka, 2005, upraveno). 

 

 

4.1.2 Provozovatel OVaK 

Monitoring se provádí s cílem verifikace a upřesňování dosavadních poznatků a 

předpokladů o režimních závislostech tvorby a čerpání zásob podzemních vod na jímacím 

území. Cílem je také kontrola vývoje chemismu a migrace kontaminace k jímacímu území, 

včasné podchycení nových problémů a optimalizační návrhy k nově vzniklým 

skutečnostem (Szurmanová, 2013a).  

Vzorky k analýze chemismu a dalších ukazatelů podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. jsou 

odebírány ze všech jímaných objektů v jímacím území Nová Ves a z objektů v okolí 

jímacího území (Szurmanová, 2013a). 

 

Parametr Koncentrace

NEL
Nesmí docházet ke statisticky významnému nárůstu kontaminace oproti 
výchozímu - současnému stavu, maximálně přípustná hodnota 0,05 mg/l.

Benzen
Nesmí docházet ke statisticky významnému nárůstu kontaminace oproti 

výchozímu - současnému stavu, cílový stav po ukončení sanace max. 1µg/l.

Nitrobenzen 

Anilin

Fenoly

Formaldehyd

Dusičnany
Nesmí docházet ke statisticky významnému nárůstu kontaminace oproti 
výchozímu - současnému stavu, maximálně přípustná hodnota 50 mg/l.

Amonné ionty
Nesmí docházet ke statisticky významnému nárůstu kontaminace oproti 

výchozímu - současnému stavu.

Sírany
Koncentrace síranů nemá podstatný vztah k areálům BC MCHZ ani 

koksovny KJŠ, je však důležitá pro vodní zdroj.

1 µg/l

Nesmí docházet ke statisticky významnému nárůstu kontaminace oproti 
výchozímu - současnému stavu, maximálně přípustná hodnota 3 µg/l.
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Rozsah a metodika provedených prací 

Hydrogeologický monitoring jímacího území Nová Ves je zaměřen na (Szurmanová, 

2013a): 

• provoz jímacího systému a čerpaná množství, 

• chod hladin podzemních vod, 

• dokumentování chemismu, kontaminace a vybrané fyzikální parametry 

podzemních vod, 

• sledování doplňujících dat jako jsou srážky a chod hladin v řece Odře, 

• další okolnosti a události ovlivňující provoz vodního zdroje. 

V jímacím území a v okolí Nové Vsi jsou dlouhodobě sledovány amonné ionty a sírany. 

Z organické kontaminace jsou sledovány v jímacím území Nová Ves koncentrace NEL, 

fenolů, polyaromátů, aromátů a chlorovaných uhlovodíků. V některých čerpaných vrtech 

jsou taktéž sledovány obsahy niklu a arsenu (Szurmanová, 2013a). 

Měření zajišťují terénní pracovníci společnosti OVaK. Hladiny podzemních vod se 

registrují na všech jímaných a vybraných pozorovacích objektech v prameništích týdně, na 

monitorovacích vrtech v zázemí jímacího území měsíčně a v širším okolí čtvrtletně. 

Analýza chemismu podzemních vod se provádí v intervalu šesti měsíců v zázemí JÚ Nová 

Ves a v intervalu jednoměsíčním se odebírají vzorky ze všech jímaných objektů. 

(Szurmanová, 2013a).  

Tab. 4 Charakteristiky vybraných vrtů na území monitoringu 

(podle Szurmanové, 2013a; OVaK, upraveno). 

Vrt 
Hloubka umístění 
čerpadla ve vrtu 

[m] 

Dno vrtu 
[m] 

Funkce 

HP 404 48 50 
Pozorovací 

vrty 
HP 55 30 32,15 
HP 54 27 28,9 
HP 6 13 14,61 
St IX 44 47 Hydraulická 

bariéra St X 50,3 53,3 
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4.2 Šíření znečištění 

S ohledem na všechny uvedené potencionální kontaminanty by se měla posoudit migrace 

vzduchem (těkavé látky uvolňované z půdy), migrace větrem a splachem z povrchu, 

přestup škodlivin z nesaturované zóny do podzemních vod a migrace znečištění 

saturovanou zónou (Šráček et al., 2002; Tylčer, 2009). Dále se práce bude zabývat pouze 

migrací znečištění nesaturovanou a saturovanou zónou. 

4.2.1 Povrchové vody 

V blízkosti území monitoringu se nachází řeka Odra. V letech 2003 – 2004 dosahovaly 

koncentrace amonných iontů v řece Odře průměrně hodnot 0,494 mg/l a maxima 1,34 

mg/l. Sírany dosahovaly ve stejném období průměrných hodnot 60,8 mg/l a maxima 78,1 

mg/l (Web: Plán oblasti povodí Odry; Tylčer, 2009). Podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. 

je pro amonné ionty stanoven limit v kategorii A3 pro surovou vodu 3 mg/l a pro sírany 

250 mg/l, z čehož vyplývá, že řeka Odra nebude ohrožovat vodní zdroj Nová Ves. 

4.2.2 Nesaturovaná zóna 

Nesaturovaná zóna se nachází mezi hladinou podzemní vody a povrchem terénu. Mezi 

hladinou podzemní vody a povrchem terénu se na území BC-MCHZ a KJŠ vyskytují 

převážně navážky. Navážky jsou tvořené karbonskou důlní hlušinou, která se v této oblasti 

používala např. k zarovnání terénu. Důlní hlušina je hlavním zdrojem síranového 

znečištění. V tomto případě může kontaminace sírany přestupovat výluhem ze zemin do 

infiltrujících srážkových vod a dále migrovat do saturované zóny. 

Migrace polutantů v nesaturované zóně může probíhat také gravitačním sestupem 

kapalných polutantů např. při úniku škodlivin z technologií, kanalizací, jímek a nádrží. 

Propustné prostředí umožňuje prostup migrace z povrchu pro některé druhy organické 

kontaminace (LNAPLs a DNAPLs). V dnešní době je tento typ migrace velmi 

nepravděpodobný, mohlo by k němu dojít pouze při havárii. Přestup kontaminantů 

infiltrací v nesaturované zóně je kontrolován rozpustností a sorpčními vazbami 

kontaminantů na zeminu a intenzitou a dynamikou infiltrace. Intenzitu dotace 

kontaminantů mohou ovlivňovat atenuační procesy probíhající v nesaturované zóně. 

(Tylčer, 2009) 
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4.2.3 Saturovaná zóna 

Znečištění v saturované zóně se šíří advekcí podzemní vodou. Rozpuštěné kontaminanty se 

šíří střední rychlostí ve zvodnělém prostředí, a pro toto prostředí je definována skutečná 

střední rychlost proudění podzemní vody. Vlivem sorpce dochází k retardaci šíření 

kontaminace v proudu podzemních vod v porovnání s rychlostí proudění. Přirozená 

degradace nebo transformace kontaminantů jsou procesy, které mohou vést k ovlivňování 

šíření kontaminace. Tyto procesy jsou ovlivněny fyzikálně-chemickými vlastnostmi 

kontaminantu a zvodnělého prostředí, chemismem podzemních vod, dalšími látkami 

v prostředí, vlastnostmi zemin a oxidačně – redukčními podmínkami ve zvodni (Šráček et 

al., 2002).  

Šráček et al. (2002) definuje přirozenou atenuaci organických látek jako procesy, které se 

podílejí na pozvolném snižování kontaminace prostředí. To, zda tyto procesy opravdu 

probíhají, je možno pozorovat na rozsahu kontaminačního mraku, který bude stagnovat 

nebo se zmenšovat vlivem ukončení dotace kontaminantu do prostředí. Tyto procesy 

poklesu koncentrací kontaminace mohou být destruktivní nebo nedestruktivní.  Při 

nedestruktivním poklesu dochází ke snížení koncentrace kontaminantu fyzikálními 

procesy, mezi které patří disperze, difuze nebo ředění. V těchto případech klesá rozpuštěná 

koncentrace kontaminantu, ale jeho celková hmota zůstává stejná. Do destruktivních metod 

patří biodegradace, při které dochází ke snižování hmoty a koncentrace rozpuštěného 

kontaminantu. Dalším destruktivním procesem je hydrolýza způsobující rozpad a přeměnu 

kontaminantu. 

Biodegradace spočívá ve využití kyslíku a dalších oxidantů označovaných jako 

elektronové akceptory, přičemž ropné látky jsou zde zdrojem uhlíku a energie pro 

bakteriální populace. Výsledkem biodegradace je podzemní voda s nízkým redox 

potenciálem (dále Eh) a zvýšenou koncentrací kovů důsledkem rozpouštění MnOOH a 

Fe(OH)3 obsažených v pevné fázi. To podmiňuje uvolnění dalších kovů, jako jsou Pb2+ a 

Zn2+, které byly původně na MnOOH a Fe(OH)3 adsorbovány (Šráček et al., 2002). 

K přirozené atenuaci může docházet i u anorganických kontaminantů, nedochází však k 

jejich úplnému rozpadu, ale pouze k transformaci. Anorganický kontaminant, který se 

nachází v pevné fázi v kolektoru, může být později remobilizován při změně pH a Eh 

podmínek (Šráček et al., 2002). 
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Saturovanou zónou se znečištění od severní průmyslové oblasti může šířit zvodní údolní 

terasy řeky Odry a přehloubeným korytem, které je se zvodní údolní terasy hydraulicky 

propojeno. 

4.2.4 Šíření deprese a směr proudění podzemní vody 

Znečištění migrující ze severní průmyslové oblasti k jímacímu území Nové Vsi je 

kontrolováno polohou rozvodnice depresní kotliny. Podle vykreslených hydroizohyps 

s vektory směru proudění podzemní vody (obr. 8) se deprese šíří preferenčně ve směru 

přehloubeného koryta.  Podzemní hydrogeologická rozvodnice je na severu situována mezi 

areály BC-MCHZ a KJŠ, poloha rozvodnice se mění v závislosti na odběru podzemní vody 

na území Nové Vsi. Na jihu osciluje poloha rozvodnice v závislosti na odběru podzemních 

vod z jímacích území Dubí a Nová Ves.  

Čerpání podzemních vod vyvolává snížení hladiny podzemních vod. Tato deprese 

vyvolaná snížením hladiny se šíří podél subglaciálního koryta, do kterého přitékají i 

podzemní vody údolní terasy. Když poklesne čerpání na JÚ Nové Vsi, rozvodnice se 

posunuje blíže k vodnímu zdroji Nová Ves a hlavní zdrojové oblasti kontaminace se 

ocitnou mimo dosah jímání. Když klesne čerpání na JÚ Nová Ves pod 80 l/s, vyvolá to 

riziko zamokřování terénu údolní nivy a zatápění základových spár a suterénů objektů v 

této oblasti (Tylčer et al., 2003). Snižování vydatnosti by ovlivnilo i ekonomickou 

efektivnost využívání vodního zdroje. Rozšiřování depresní kotliny směrem k severní 

průmyslové oblasti v závislosti na zvyšování čerpání z vodního zdroje je důvodem 

zvyšujícího se příronu koncentrací síranů a amonných iontů k JÚ Nová Ves. Podle 

hydroizohyps konstruovaných pro hydrodynamický stav z prosince 2013 je z obr. 8 patrné, 

že odval dolu Jan Šverma, částečně areál BC-MCHZ a KJŠ jsou mimo dosahu depresní 

kotliny, ale znečištění na území monitoringu stále přetrvává a je detekováno v 

monitorovacích vrtech (Tylčer, 2009). 
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Obr.  7 Hydroizohypsy se směry proudění podzemních vod 12/2013 (zdroj: AQD-envistest, 

s. r. o., upraveno). 
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4.2.5 Sírany a amonné ionty 

Z výsledků analýzy podzemní vody (tab. 5) je na obr. 9 znázorněna distribuce koncentrací 

síranů a na obr. 10 amonných iontů v podzemní vodě pomocí izolinií na základě 

koncentrací znečištění. Hodnoty chemismu z vrtů HP-108, HP-134, HP-135 a HV-145 jsou 

převzaty z literatury podle Rapantové et al. (1999) z analýzy provedené v dubnu 1999. 

Hodnoty chemismu z ostatních vrtů jsou aktuální z roku 2013 září až prosinec. 

Šíření kontaminace znázorněné vytvořenými izoliniemi je ovlivněno různými faktory. 

Hodnoty koncentrací znečištění pro vytvoření izolinií kontaminace jsou brány z časového 

rozmezí měsíců září až prosinec roku 2013. To je dáno tím, že vrty a studny, ze kterých 

jsou izolinie vytvořené, se vzorkují v různých časových rozestupech (viz kapitola 4.1). 

Dalším ovlivňujícím faktorem, který stěžuje reálné zastižení průběhu kontaminace v 

podzemní vodě, je hloubka umístění čerpadla ve vrtu. Vrty a studny, které byly k dispozici 

pro vytvoření izolinií kontaminace, zastihují různé hloubkové úrovně. Některé jsou 

vybudovány k bázi subglaciálního koryta, a naopak některé vrty a studny jsou vyhloubeny 

pouze první metry až desítky metrů pod povrchem (hloubkové úrovně vybraných 

monitorovacích vrtů viz tab. 2 a tab. 4). Dále jsou průběhy izolinií koncentrací znečištění 

na území pravého břehu řeky Odry na obou mapách negativně ovlivněny nedostatkem 

údajů analýzy chemismu z monitorovacích vrtů.  

Podle výsledků analýzy kvality podzemní vody z jednotlivých vrtů se znečištění sírany a 

amonnými ionty šíří preferenčně subglaciálním korytem (s maximy koncentrací při bázi 

zvodně koryta) pod zvodní údolní nivy řeky Odry, se kterou je hydraulicky propojeno. 

Jako zdroj síranového znečištění byla shledána karbonská důlní hlušina se zvětrávajícím 

pyritem vyskytující se severně od Nové Vsi v haldách nebo v podobě materiálu použitého 

ke stavebním účelům a pro zarovnávání terénu v minulosti. Potenciálním zdrojem 

amonných iontů je areál BC-MCHZ a KJŠ. 
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Tab.  5 Výběr vrtů a studní pro konstruování map distribucí koncentrací amonných iontů a 

síranů (zdroj dat: OVaK; AQD – envitest, s. r. o.; Rapantová et al., 1999). 

Vrt 
souřadnice 

X 
souřadnice Y 

Amonné ionty 
(mg/l) 

Sírany 
(mg/l) 

Umístění 

HP-11 -474 121,63 -1 100 974,15 56,80 392 sev. prům. oblast 

HP-111 -474 112,64 -1 100 968,16 102,00 1060 sev. prům. oblast 

HP-14 -473 807,33 -1 100 841,40 126,00 336 sev. prům. oblast 

HP-16 -473 628,23 -1 100 988,02 2,28 1830 sev. prům. oblast 

HV-1 -473 679,37 -1 100 853,55 0,27 1320 sev. prům. oblast 

HV-201 -473 905,03 -1 101 211,64 0,77 215 sev. prům. oblast 

HV-5 -473 766,29 -1 100 917,28 4,55 513 sev. prům. oblast 

K-10 -473 969,94 -1 101 027,59 0,58 318 sev. prům. oblast 

K-110 -473 966,47 -1 101 017,88 22,10 169 sev. prům. oblast 

MV-1 -473 889,49 -1 100 968,96 29,20 532 sev. prům. oblast 

MV-11 -473 733,86 -1 100 905,06 220,00 594 sev. prům. oblast 

MV-12 -473 707,65 -1 100 938,70 61,90 668 sev. prům. oblast 

MV-2 -474 005,94 -1 101 200,79 1,30 412 sev. prům. oblast 

MV-21 -474 062,01 -1 101 039,98 85,70 124 sev. prům. oblast 

MV-22 -474 017,08 -1 100 992,55 27,40 453 sev. prům. oblast 

MV-23 -473 989,29 -1 101 028,88 36,50 276 sev. prům. oblast 

MV-24 -473 803,85 -1 100 980,33 0,10 1450 sev. prům. oblast 

MV-25 -473 740,78 -1 100 879,65 673,00 2840 sev. prům. oblast 

MV-26 -473 707,17 -1 100 765,70 1,27 225 sev. prům. oblast 

MV-27 -473 663,38 -1 100 972,43 16,10 901 sev. prům. oblast 

MV-3 -474 116,48 -1 101 053,53 265,00 311 sev. prům. oblast 

MV-4 -474 154,30 -1 100 977,67 129,00 212 sev. prům. oblast 

MV-5 -473 756,52 -1 100 930,29 2,84 27,4 sev. prům. oblast 

MV-6 -473 960,22 -1 101 038,39 2,26 233 sev. prům. oblast 

MV-7 -474 098,23 -1 101 093,55 2,72 500 sev. prům. oblast 

MV-8 -474 045,67 -1 101 151,74 0,46 518 sev. prům. oblast 

MV-9 -473 968,96 -1 100 892,95 0,42 627 sev. prům. oblast 

PV-125 -473 923,52 -1 101 013,21 18,80 195 sev. prům. oblast 

PV-135 -473 939,29 -1 101 056,17 12,80 149 sev. prům. oblast 

PV-15 -473 810,98 -1 100 944,96 15,10 510 sev. prům. oblast 

PV-55 -473 759,78 -1 100 889,54 123,00 720 sev. prům. oblast 

SV-1 -473 816,22 -1 100 924,57 36,89 566 sev. prům. oblast 

SV-10 -473 974,44 -1 101 011,28 21,80 19,8 sev. prům. oblast 

SV-10/T -473 980,27 -1 101 015,75 5,66 74,3 sev. prům. oblast 

SV-11 -473 956,19 -1 100 997,72 32,30 23 sev. prům. oblast 

SV-12 -473930,53 -1 101 017,98 19,90 222 sev. prům. oblast 
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Vrt 
souřadnice 

X 
souřadnice Y 

Amonné ionty 
(mg/l) 

Sírany 
(mg/l) 

Umístění 

SV-121 -473 941,13 -1 101 026,25 25,40 131 sev. prům. oblast 

SV-13 -473 948,04 -1 101 040,07 14,90 38,3 sev. prům. oblast 

SV-14 -473 954,91 -1 101 063,01 12,30 10,5 sev. prům. oblast 

SV-151 -474 134,14 -1 100 962,67 182,00 356 sev. prům. oblast 

SV-16 -474 113,91 -1 100 952,57 107,00 390 sev. prům. oblast 

SV-17 -474 129,99 -1 100 987,88 59,40 489 sev. prům. oblast 

SV-18 -474 107,45 -1 100 973,43 454,00 660 sev. prům. oblast 

SV-2 -473 797,32 -1 100 909,34 11,70 516 sev. prům. oblast 

SV-3 -473 772,61 -1 100 873,41 28,60 426 sev. prům. oblast 

SV-4 -473 787,96 -1 100 921,51 35,40 114 sev. prům. oblast 

SV-5 -473 757,14 -1 100 892,08 167,00 2010 sev. prům. oblast 

SV-51 -473 762,86 -1 100 901,64 273,00 680 sev. prům. oblast 

SV-6 -473 793,71 -1 100 968,78 32,30 579 sev. prům. oblast 

SV-7 -473770,75 -1 100 946,03 84,20 35,6 sev. prům. oblast 

SV-71 -473 773,64 -1 100 942,45 3,22 49,2 sev. prům. oblast 

SV-8 -473736,33 -1 100 924,85 162,00 147 sev. prům. oblast 

SV-9 -473 746,78 -1 100 961,64 50,20 701 sev. prům. oblast 

MV-401 -473721,85 -1100816,01 1,96 313 sev. prům. oblast 

MV-402 -473685,89 -1100905,77 180,00 801 sev. prům. oblast 

MV-403 -474134,64 -1100922,8 126,00 930 sev. prům. oblast 

MV-404 -474182,73 -1100972,58 126,00 422 sev. prům. oblast 

MV-405 -474097,04 -1101057,39 40,20 1360 sev. prům. oblast 

MV-406 -474048,18 -1101015,18 16,30 714 sev. prům. oblast 

HP-108 -474865,2 -1101205 2 249 sev. prům. oblast 

HP-134 -474314,3 -1100820,3 97 470 sev. prům. oblast 

HP-135 -474189,8 -1100742 6 702 sev. prům. oblast 

HV-145 -474429,2 -1100232 2,88 251 sev. prům. oblast 

HP 6 -474 002,10 -1 101 458,78 0,117 1080 území monitoringu 

HP 54 -474 214,40 -1 102 311,82 0,159 160 území monitoringu 

HP 55 -474 109,87 -1 101 912,94 0,321 452 území monitoringu 

HP 404 -474 090,04 -1 101 779,62 292 2570 území monitoringu 

HP 407 -474 305,57 -1 102 136,30 2,38 538 území monitoringu 

HP 408 -474 306,68 -1 102 132,41 97,70 1170 území monitoringu 

HP 409 -474 139,70 -1 101 792,51 0,05 403 území monitoringu 

HP 410 -473 954,93 -1 101 781,14 0,20 263 území monitoringu 

HP 411 -473 953,41 -1 101 779,85 0,05 316 území monitoringu 

HP 48 -473 868,20 -1 102 173,10 0,421 163  východní okolí JÚ  

HP 91 -473 825,94 -1 102 365,82 1,53 75,3  východní okolí JÚ  

HP 92 -473 570,68 -1 102 087,02 0,01 156  východní okolí JÚ  

P 21 -473 960,96 -1 102 425,70 0,01 399  východní okolí JÚ  

HG 01/6 -473 929,06 -1 102 885,15 1,44    východní okolí JÚ  
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Vrt 
souřadnice 

X 
souřadnice Y 

Amonné ionty 
(mg/l) 

Sírany 
(mg/l) 

Umístění 

HG 03/6 -473 855,70 -1 103 185,56 1,26    východní okolí JÚ  

HG 07/6 -473 698,21 -1 103 246,35 1,08    východní okolí JÚ  

P 2 -474 174,60 -1 102 976,40 9,02    východní okolí JÚ  

P 3 -474 289,53 -1 103 070,57 1,44    východní okolí JÚ  

P 24 -474 193,75 -1 103 056,08 1,44    východní okolí JÚ  

P 36 -473 736,47 -1 102 791,81 0,5    východní okolí JÚ  

P 37 -473 855,37 -1 103 016,67 1,26    východní okolí JÚ  

V107 -473 873,24 -1 102 735,16 1,44    východní okolí JÚ  

vrt 3/1 -474 471,40 -1 102 843,55 0,099 384 JÚ Nová Ves 

St I -474 223,20 -1 102 777,61 0,233 135 JÚ Nová Ves 

St IV -474 553,00 -1 102 909,99 0,101 119 JÚ Nová Ves 

St VI -474 602,80 -1 102 789,37 0,045 169 JÚ Nová Ves 

St VII -474 325,40 -1 102 860,12 1,72 262 JÚ Nová Ves 

St VIII -474 418,50 -1 102 992,54 1,11 278 JÚ Nová Ves 

St IX -474 525,50 -1 102 640,99 13,60 525 JÚ Nová Ves 

St X -474 324,00 -1 102 619,90 16,00 529 JÚ Nová Ves 

St XII -474 653,90 -1 102 898,28 1,56 201 JÚ Nová Ves 

St XIII -474 520,30 -1 103 001,14 1,20 196 JÚ Nová Ves 

St XIV -474 591,60 -1 102 990,32 1,84 124,0 JÚ Nová Ves 

St XV -474 526,10 -1 102 934,52 9,23 422 JÚ Nová Ves 

 

Nejvyšší koncentrace síranů byly naměřeny v oblasti zdroje znečištění. Ve vrtu MV-25 

byla naměřena nejvyšší hodnota 2 840 mg/l a nejnižší hodnota 1 060 mg/l ve vrtu HP-111. 

Vysoká hodnota síranů 1 080 mg/l byla naměřena také v mělkém vrtu HP-6, který je 

situován nejblíže severní průmyslové oblasti, umístěný v ose subglaciálního koryta. 

Nejvyšší koncentrace amonných iontů byly naměřeny také v oblastech zdroje znečištění. 

Ve vrtu MV-25 dosahují hodnoty maxima 673 mg/l. V ostatních vrtech v okolí BC-MCHZ 

a KJŠ se pohybují hodnoty v desítkách až stovkách mg/l. 

V hlubokých vrtech, které zastihují bázi zvodně subglaciálního koryta, dosáhly 

koncentrace síranů maxima 2 570 mg/l a amonné ionty maxima 292 mg/l ve vrtu HP-404, 

který je situován v ose koryta. Vysoké hodnoty síranů 1 170 mg/l a amonných iontů 97,7 

mg/l byly také naměřeny ve vrtu HP 408 umístěného v západní části koryta. Hluboké vrty 

HP-54 (sírany 160 mg/l, amonné ionty 0,159 mg/l) a HP-55 (sírany 452 mg/l, amonné 

ionty 0,321 mg/l) vykazují nižší koncentrace síranů a amonných iontů. Hluboký vrt HP-

410 ležící na východním okraji koryta dosahuje koncentrací síranů 263 mg/l a amonných 
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iontů 0,2 mg/l. Tento vrt je vybudován v blízkosti okraje subglaciálního koryta a zakončen 

v jeho svahu. Ze srovnání koncentrací z vrtů HP-404 a HP-410 vyplývá, že koncentrace 

dosahují maxima při bázi subglaciálního koryta a naopak na svahu koryta jsou již 

koncentrace nižší. Od subglaciálního koryta směrem k řece Odře se koncentrace 

kontaminantů zmenšují, v Odře se kontaminace pohybuje okolo průměrné hodnoty pro 

sírany 60,8 mg/l, jelikož z tohoto úseku nebylo dostatek údajů, znečištění vykreslené 

izoliniemi vypadá rozsáhleji. Pro amonné ionty je průměrná hodnota naměřená v řece Odře 

0,494 mg/l (průměrné hodnoty naměřené v Odře viz kapitola 4.2.1). Situaci vystihuje 

pouze vrt HP-108. Hodnoty koncentrace síranů 249 mg/l a amonných iontů 2 mg/l pro 

tento vrt jsou převzaty z chemické analýzy z dubna 1999. 

Mělké vrty HP-407 (sírany 538 mg/l, amonné ionty 2,38 mg/l), HP-409 (sírany 403 mg/l, 

amonné ionty 0,05 mg/l) a HP-411 (sírany 316 mg/l, amonné ionty 0,05 mg/l), které leží 

v západní, středové a východní části subglaciálního koryta, a jsou zakončeny ve svrchních 

partiích výplně tohoto koryta, dosahují nižších hodnot znečištění. 

Vysoké koncentrace síranů a amonných iontů byly detekovány na hlubokých studnách 

zasahujících až k bázi St IX a St X, kde dosahují hodnot pro sírany 525 mg/l a 529 mg/l a 

pro amonné ionty 13,6 mg/l a 16,0 mg/l. Za těmito studnami směrem k jihu hodnoty 

postupně klesají, a koncentrace znečištění se pohybují ve studnách v zázemí jímacího 

území v rozmezí 422 mg/l až 119 mg/l pro sírany a 9,23 mg/l až 0,045 mg/l pro amonné 

ionty.  

Znečištění migruje preferenčně subglaciálním korytem s maximálními koncentracemi při 

jeho bázi, a podél západní vyznačené hranice subglaciálního koryta směrem ke studnám St 

IX a St X, které jsou čerpány jako hydraulická bariéra a zabraňují tak postupu znečištění 

dále k jímacím studnám Nové Vsi. 
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Obr.  8 Mapa distribuce koncentrací síranů v podzemních vodách (údaje v mg/l).  
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Obr.  9 Mapa distribuce koncentrací amonných iontů v podzemních vodách (údaje v mg/l).  
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4.3 Vývoj koncentrací síranů a amonných iontů v podzemní 

vodě v období 2004 – 2013 

Byly sestaveny grafy vrtů a studní HP-6, HP-404, HP-54, HP-55, St IX a St X, které jsou 

řazeny postupně od nejvzdálenějšího k nejbližšímu na migrační dráze polutantů od severní 

průmyslové oblasti k jímacímu území Nové Vsi. Hloubkové dosahy a další charakteristiky 

vrtů a studní jsou uvedeny v tab. 3. Grafy 5 až 8 jsou vytvořeny z průměrných hodnot 

koncentrací naměřených v jednotlivých letech 2004 až 2013, z laboratorních analýz, 

poskytnutých společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s.  

V grafu 1 jsou znázorněny koncentrace síranů a amonných iontů ve vrtu HP-6, který je 

situován nejblíže severní průmyslové oblasti. Nejvyšší naměřená koncentrace 1920 mg/l 

byla v roce 2004, od té doby vykazují sírany i přes menší výkyvy celkový poklesový trend. 

Nejnižší naměřená koncentrace 654 mg/l byla v roce 2012. Amonné ionty vykazují 

celkový mírný poklesový trend s občasnými výkyvy v koncentracích a přibližně kopírují 

vývoj síranů. Ojediněle nejvyšší koncentrace amonných iontů 0,699 mg/l byla naměřená 

v roce 2012 a 0,518 mg/l v roce 2009. Nejnižší koncentrace 0,02 mg/l byla naměřena 

v roce 2005 a 2012. 

 

Graf 1 Časový vývoj koncentrace síranů a amonných iontů ve vrtu HP-6 (zdroj dat: 

OVaK). 
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V grafu 2 jsou znázorněny koncentrace síranů a amonných iontů ve vrtu HP-404. 

Koncentrace síranů a amonných iontů mají od roku 2004 stoupající trend a od roku 

2010/2011 mírně klesající trend vlivem povodní v roce 2010. Od této doby jsou 

koncentrace víceméně stabilní, amonné ionty se pohybují okolo 500 až 600 mg/l a sírany 

okolo 2500 až 3 000 mg/l. Největší výkyvy jsou od roku 2007, které se u amonných iontů 

projevují dlouhodobě. Tyto výkyvy jsou dány odlišným hloubkovým umístěním čerpadla 

ve vrtu. Nejnižší koncentrace síranů 236 mg/l byla v roce 2004 a nejvyšší 3 490 mg/l 

v roce 2009. Dlouhodobě nejnižší hodnoty amonných iontů (1,92 mg/l až 8,75 mg/l) byly 

v letech 2004 až 2007 a 2009. Nejvyšší hodnota 691 mg/l byla v prvním měření v roce 

2012. Ve vrtu HP-404, který je vyhlouben až k bázi subglaciálního koryta, jsou měřeny 

nejvyšší koncentrace amonných iontů a síranů, což dokazuje, že se maxima znečištění šíří 

při bázi zvodně subglaciálního koryta.  

 

Graf 2 Časový vývoj koncentrace síranů a amonných iontů ve vrtu HP-404 (zdroj dat: 

OVaK). 
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V grafu 3 jsou znázorněny koncentrace síranů a amonných iontů ve vrtu HP-55. Sírany 

mají od roku 2011 poklesový trend, ale hodnoty se v celém poměřovaném období pohybují 

na stejné úrovni okolo 450 až 650 mg/l. Nejvyšší hodnota 646 mg/l byla naměřena v roce 

2011 a nejnižší 450 mg/l v roce 2004 a 2012. Amonné ionty vykazují celkově mírně 

poklesový trend, ale od roku 2008 se drží ve stejné hladině okolo 1 mg/l. Nejvyšší hodnota 

3,35 mg/l byla zaznamenána roku 2005 a nejnižšími hodnotami jsou 0,058 mg/l z roku 

2007 a 0,089 z roku 2013. Po roce 2010 mírně klesly hodnoty koncentrací síranů a 

amonných iontů vlivem povodní. 

 

Graf 3 Časový vývoj koncentrace síranů a amonných iontů ve vrtu HP-55 (zdroj dat: 

OVaK). 
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V grafu 4 jsou znázorněny koncentrace síranů a amonných iontů ve vrtu HP-54, který je 

situován nejblíže k jímacímu území Nová Ves. Koncentrace síranů mají celkově poklesový 

trend. Nejvyšší hodnota 471 mg/l byla zaznamenána v roce 2006 a nejnižší 139 mg/l v roce 

2012. Mezi lety 2007 až 2011 a poté 2011 až 2013 hodnoty koncentrací oscilují 

v jednotlivých mezidobích na stejných úrovních okolo 250 a 150 mg/l. Amonné ionty mají 

ustálený vývoj okolo hodnoty 0,3 mg/l, kromě dočasných výkyvů v letech 2004, 2011, 

2012. Nejvyšší hodnota 6,24 mg/l byla v roce 2012 a nejnižší 0,029 mg/l v roce 2007. 

V roce 2010 poklesly koncentrace obou kontaminantů vlivem povodní. 

 

Graf 4 Časový vývoj koncentrace síranů a amonných iontů ve vrtu HP-54 (zdroj dat: 

OVaK). 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Vendula Štalcerová: Ohrožení vodního zdroje Nová Ves kontaminací ze severní 

průmyslové oblasti 

2014    

 

44

Studny St IX a St X musely být v roce 1989 vyňaty ze systému dodávky pitné vody kvůli 

velkému příronu znečištění amonnými ionty a sírany, a od té doby jsou čerpány jako 

hydraulická bariéra a jejich voda je vypouštěna do malé vodoteče, tekoucí podél JÚ 

(Tylčer, 2009). Odstavení hydraulické bariéry je závislé na odstranění ekologických zátěží 

v severní průmyslové oblasti, kde jsou v dnešní době prováděny sanační zásahy 

(Szurmanová, 2013a). Hydraulická bariéra slouží k omezení příronu znečištění, jak je vidět 

z obr. 9 a obr. 10 a kromě jiných dočasných opatření (míchání vody na úpravně s vodou z 

JÚ Dubí) tak umožňuje nadále využívání vodního zdroje na Nové Vsi. Úpravna surové 

vody Nová Ves je schopna zvládnout maximálně 2,5 mg/l koncentrace amonných iontů. 

Z důvodu vysokých investic na úpravu surové vody na sírany je nejvyšší koncentrace 

síranů dána limitem vyhlášky MZe. č. 428/2001 Sb. (Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

in Tylčer, 2009). 

Do směsného vzorku jsou zahrnuty vybrané studny z JÚ Nová Ves, ze kterých je voda 

přiváděna na Úpravnu vody Ostrava – Nová Ves a do směsného vzorku hydraulické 

bariéry jsou zařazeny studny St IX a St X hydraulické bariéry.   

Podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., přílohy č. 13, jsou stanoveny mezní hodnoty 

ukazatelů jakosti surové podzemní a povrchové vody pro jednotlivé kategorie standardních 

metod úpravy surové vody na pitnou vodu. Mezní hodnoty ukazatelů limitují zařazení do 

příslušné kategorie jakosti A1, A2 nebo A3. Pro tyto kategorie jsou stanovené typy úprav 

surové vody. Výsledná kategorie je určena podle nejhorší kategorie jednotlivého ukazatele. 

Pro sírany je stanoven limit pro všechny kategorie 250 mg/l a pro amonné ionty kategorie 

A1 – 0,5 mg/l, A2 – 1 mg/l a A3 – 3 mg/l. Další literatura, která posuzuje úroveň 

znečištění nejen podzemní vody je metodický pokyn MŽP z roku 2013 Indikátory 

znečištění. V tomto metodickém pokynu jsou uvedeny hodnoty indikátorů, které vycházejí 

z hodnot US EPA.  
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V grafu 5 jsou znázorněny průměrné roční hodnoty (uvedeny pod jednotlivými roky) 

síranů ve studních hydraulické bariéry St IX a St X. Studna St X vykazuje od roku 2006 

poklesový trend oproti St IX, kdy roční hodnoty oscilují kolem koncentrace 450 mg/l.  

 

Graf 5 Časový vývoj síranů ve studnách St IX a St X (zdroj dat: OVaK). 

Z grafu 6 lze pozorovat, že ve směsném vzorku hydraulické bariéry mají sírany klesající 

charakter do roku 2011 a poté rostou z průměrných hodnot 332 na 423 mg/l v roce 2013. 

Směsný vzorek ze studní St IX a St X má celkově klesající trend a v posledních letech se 

daří hodnoty držet pod limitní hranicí podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. Následkem 

povodní v roce 2010 je pozorován značný pokles koncentrací v grafu 6. Průměrné 

koncentrace ve směsném vzorku a směsném vzorku hydraulické bariéry se vzájemně 

kopírují a díky hydraulické bariéře se daří snižovat koncentrace až o polovinu ve studních, 

ze kterých se přivádí voda na Úpravnu vod Nová Ves – hydraulická bariéra tedy plní svou 

funkci. 
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Graf 6 Časový vývoj koncentrací síranů ve směsném vzorku a směsném vzorku hydraulické 

bariéry (zdroj dat: OVaK). 

V grafu 7 jsou znázorněny průměrné roční hodnoty (uvedeny pod jednotlivými roky) 

amonných iontů ve studních hydraulické bariéry St IX a St X. Studna St IX vykazuje od 

roku 2009 do 2013 sestupný charakter a St X naopak vzestupný od roku 2004, a poté v 

roce 2013 klesla z 18,6 na 15,72 mg/l.  

Průměrné koncentrace amonných iontů (graf 8) ve směsném vzorku hydraulické bariéry 

stoupaly od roku 2004 do 2008, kde dosahovaly nejvyšších průměrných hodnot 18,47 

mg/l, poté klesaly do roku 2011 a opět stoupaly do roku 2013, kdy dosahovaly průměrné 

hodnoty 9,59 mg/l. Následkem povodní v roce 2010 je pozorován značný pokles 

koncentrací v grafu 8. Směsný vzorek ze studní, přivádějících podzemní vodu na Úpravnu 

vod, má od roku 2004 do 2009 velmi mírně stoupající trend vývoje koncentrací, které 

oscilují okolo 4 mg/l. Stejný stoupající vývoj je i v letech 2011 až 2013, kdy se hodnoty 

pohybují zhruba okolo 1,9 mg/l. I zde hydraulická bariéra plní svou funkci a hodnoty 

síranového znečištění se daří snižovat na hodnoty přípustné pro Úpravnu vod, která je 

schopna zvládnout koncentraci až 2,5 mg/l. 
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Graf 7 Časový vývoj amonných iontů ve studnách St IX a St X (zdroj dat: OVaK). 

 

Graf 8 Časový vývoj koncentrací amonných iontů ve směsném vzorku a směsném vzorku 

hydraulické bariéry (zdroj dat: OVaK). 
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5 Zhodnocení ohrožení vodního zdroje Nová Ves 

Prioritní škodliviny, které by mohly mít potenciální vliv na vodní zdroj, se určují na 

základě zhodnocení kritérií, jako jsou koncentrační kritérium (látky, u kterých nebylo 

vyloučeno riziko pro příjemce z hlediska frekvence výskytu a úroveň koncentrací), 

kritérium reálné transportní cesty k příjemci (kontaminanty mohou migrovat ze zdroje 

k příjemci, u kterých není vyloučena expozice) a kritérium původu kontaminace 

(kontaminace má původ ve zdrojích, které jsou předmětem hodnocení) (Tylčer, 2009).  

5.1 Anorganické látky 

Sírany  

Sírany stejně jako amonné ionty mají preferenční směr šíření subglaciálním korytem od 

severní průmyslové oblasti k JÚ Nové Vsi, s maximálními koncentracemi znečištění při 

bázi zvodně. Sírany mají plošný charakter zdroje. Původ síranů je z důlní hlušiny, která je 

rozptýlená v okolí území monitoringu ve formě navážek a důlních hald. Vzhledem 

k velkému plošnému rozsahu kontaminace není možné určit jednotlivé zdroje, a lze 

zamezit dalšímu šíření pouze čerpáním hydraulické bariéry a omezením vzniku dalších 

navážek obsahujících důlní hlušinu. Kontaminace je také pozorována na novém 

monitorovacím profilu zajišťovaným firmou AQD – envitest v přehloubeném korytu. 

Sírany mají podobný vývoj jako amonné ionty. Ve všech monitorovacích vrtech HP-6 až 

HP-54, St IX a St X je trend koncentrací kontaminace klesající. Ale ve směsném vzorku na 

úpravnu a směsném vzorku bariéry má stoupající trend od roku 2011. Ve  směsném vzorku 

studní odvádějících vodu na Úpravnu vod Ostrava – Nová Ves jsou průměrné koncentrace 

od roku 2007 pod 250 mg/l (kromě 2009 – 251 mg/l), což vyhovuje kritériu 250 mg/l 

vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. pro surovou vodu. Vzhledem k velkému příronu znečištění 

sírany od severu na migrační dráze v subglaciálním korytu k jímacímu území a nemožnosti 

přesné lokalizace jednotlivých zdrojů tohoto znečištění, představují sírany i nadále 

ohrožení vůči vodnímu zdroji Nová Ves. 

Amonné ionty 

Amonné ionty migrují ve zvodni subglaciálního koryta v saturované zóně (obr. 10). Toto 

potenciální znečištění je vhodné brát v kontextu s dusičnany. Podle Pittera (1999) mohou 

amonné ionty vznikat sekundárně ve větších hloubkách v podzemních vodách, a to 
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chemickou redukcí dusičnanů při styku vody s minerály FeII a MnII. Podle Rapantové et al. 

(1999) je základním transportním mechanismem advekce a dále se uplatňují transportní 

mechanizmy hydrodynamické disperze. Amonné ionty jsou vysoce mobilní látkou, která 

má bodový zdroj v oblasti KJŠ a BC-MCHZ. Aby byl stav kontaminace udržitelný pro JÚ 

Nová Ves, je od roku 1989 čerpána hydraulická bariéra, která zamezuje šíření znečištění 

k jímacím studnám na Nové Vsi. Dále probíhá ochranné sanační čerpání podzemní vody 

v areálu KJŠ na třech lokalitách od roku 2013, která má omezit migrační potenciál 

organického znečištění amonnými ionty vně areálu do sféry vlivu zdroje Nová Ves a od 

roku 2013 je také v provozu na dobu pěti let monitoring kvality podzemních vod 

vybudováním monitorovacího profilu na migrační dráze přehloubeného koryta od BC-

MCHZ k JÚ Nová Ves (Tylčer, 2009; Szurmanová, 2013b). Z vývoje znečištění 

zpracovaného v kapitole 4.3 je patrné, že má kontaminace velmi mírný poklesový trend 

nebo osciluje kolem stejných hodnot ve vrtech HP-6 až HP-54, St IX a St X, ale 

v průměrných ročních hodnotách ve směsných vzorcích z jímacího území Nová Ves má od 

roku 2011 stoupající charakter. Podle těchto výsledků představují amonné ionty i nadále 

do budoucna potenciální ohrožení pro vodní zdroj Nová Ves i přesto, že se jejich 

koncentrace za roky 2011 - 2013 drží pod hranicí 2 mg/l ve směsném vzorku přivádějící 

vodu na úpravnu vody Nová Ves. Kritérium A3 pro surovou vodu je 3 mg/l, podzemní 

voda vyhovuje požadavkům v tomto směsném vzorku.  

Dusičnany 

Dusičnany mají malou sorpční schopnost, mohou tak snáze pronikat až do podzemních 

vod. Nejvyšší koncentrace jsou dlouhodobě zjišťovány ve východním zázemí jímacího 

území Nová Ves ve studni St VIII, kde maximum za roky 2004 až 2013 činilo 17 mg/l 

z roku 2005. Blízko tomuto vrtu je drén Hůrka, ve kterém byly naměřeny ještě vyšší 

koncentrace dusičnanů nad 20 mg/l, lze tedy znečištění dusičnanů přisuzovat spíše jiným 

možným zdrojům než pouze příronu ze severní průmyslové oblasti. Ve vrtech umístěných 

v přehloubeném korytu se dlouhodobě koncentrace pohybují do 1 mg/l, ojediněle kolem 2 

mg/l (2013 – do 1,6 mg/l), pouze ve vrtu HP-6, umístěném nejblíže k průmyslové oblasti 

jsou naměřeny vyšší hodnoty od roku 2009 nad 2 mg/l. Koncentrace ve směsném vzorku 

z prameniště (2013 – max. 3,17 mg/l) jsou dlouhodobě vyšší než ve směsném vzorku 

hydraulické bariéry (2013 – max. 2,37 mg/l). Z monitoringu AQD - envitest byly nejvyšší 

hodnoty max. do 18,7 mg/l zjištěny u mělkých vrtů HP-407 (čerpáno z 8 m p. t) a hodnoty 
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max. do 9,9 mg/l v HP-411 (čerpáno z 8,5 m p. t.). Nejvyšší hodnoty byly naměřeny 

v mělkém vrtu HP-6 (čerpadlo umístěné v hloubce 13 m p. t.) a spolu s 

výsledky monitoringu AQD - envitest je z výsledků patrné, že koncentrace dusičnanů klesá 

s hloubkou. Podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. pro surovou vodu a podle parametrů pro 

kontrolu migrace z rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava (tab. 3) je shodné kritérium přípustné 

kontaminace maximálně 50 mg/l. Dusičnany tomuto kritériu dlouhodobě vyhovují. 

Dusičnany sice nedosahují limitních koncentrací, ale je důležité je i nadále sledovat 

z důvodu jejich možných vazeb na amoniakální dusík, který je ve vodním prostředí nestálý 

a může nitrifikací přecházet až na dusičnany.  

5.2 Organické látky 

BTEX – těkavé aromáty - benzen, nitrobenzen, anilin 

BTEX mají zdroj potenciálního znečištění v chemickém podniku BC-MCHZ. Benzen je 

v BC-MCHZ používán k výrobě nitrobenzenu a ten je základní surovinou pro výrobu 

anilinu (Tylčer, 2009). V roce 2012 byly zvýšené hodnoty sumy BTEX zaznamenány 

nejčastěji ve vrtech HP-54 (0,305 µg/l) a HP-55 (0,21 µg/l). Benzen dosahoval nejvyšších 

koncentrací v uvedených vrtech. Ostatní látky toluen, ethylbenzen a xylen dosahovaly 

převážně koncentrací menších než 0,1 µg/l. Monitoring zajišťovaný společností AQD – 

envitest nově kontroluje anilin a nitrobenzen. Nitrobenzen dosahuje po celý rok ve všech 

vrtech naměřených hodnot menších než 0,1 µg/l. Koncentrace anilínu v podzemních 

vodách na území monitoringu dosahují hodnot pod 0,2 µg/l a v jiných měřeních zase nad 

tuto úroveň. Podle Szurmanové (2013b) je to následkem rozdílných podmínek při 

analytickém měření. Všechny uvedené kontaminanty vyhovují limitním koncentracím 

podle Metodického pokynu MŽP (2013), pro anilín 12 µg/l. Nejvíce se přibližuje svými 

koncentracemi benzen, pro který je limit stanoven na 0,39 µg/l. Benzen, nitrobenzen i 

anilin vyhovují parametrům 1 µg/l pro kontrolu migrace z rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava, 

uvedených v tab. 3 a nepředstavují tak momentálně ohrožení pro vodní zdroj Nová 

Ves. 

NEL – nepolární extrahovatelné látky 

V roce 2012 se naměřené koncentrace pohybovaly pod 0,02 mg/l nebo pod 0,06 mg/l. 

Nejvyšší hodnota 0,043 mg/l byla zaznamenána ve vrtu HP-404. V roce 2013 byla nejvyšší 

hodnota 0,236 mg/l naměřena ve vrtu HP-409, v dalším měření to bylo 0,071 mg/l. 
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Zvýšené koncentrace se podle Szurmanové (2013b) přisuzují chybám při vzorkování a 

laboratorním pracím. Limitní koncentrace podle MZe č 428/2001 Sb. a také podle ČIŽP OI 

Ostrava – parametry pro kontrolu migrace (tab. 3), činí 0,05 mg/l a ve většině případů 

koncentrace splňují tyto limity a proto momentálně nepředstavují ohrožení pro vodní 

zdroj Nová Ves. 

Fenoly, formaldehyd 

V roce 2012 na celém území prameniště Nová Ves a ve směsných vzorcích dosahovaly 

koncentrace pod 0,02 mg/l. Nejvyšší koncentrace 0,067 mg/l byla naměřená ve vrtu HP-6, 

v ostatních vrtech na migrační dráze od průmyslové oblasti k JÚ Nová Ves koncentrace 

nepřekročily 0,02 mg/l a v roce 2013 nepřekročily 0,06 mg/l. Výsledky chemismu fenolů 

v podzemní vodě podle monitoringu AQD - envitest byly pod hodnotou 0,005 mg/l. Podle 

Metodického pokynu MŽP (2013) je limitní hodnota pro podzemní vody 11 mg/l a 

koncentrace fenolů tomuto limitu vyhovují.  

Výsledky chemismu formaldehydu v podzemní vodě podle monitoringu AQD – envitest 

byly pod hodnotou 0,05 mg/l. Podle US EPA je limitní hodnotou 3,1 mg/l výskytu ve 

vodách určených pro pitné a užitkové účely a koncentrace formaldehydu tomuto limitu 

vyhovují. 

ČIŽP OI Ostrava stanovilo v rozhodnutí parametrů pro kontrolu migrace jako přípustnou 

hodnotu maximálně 3 µg/l, které fenoly a formaldehyd vyhovují. 

Fenoly a formaldehyd momentálně nepředstavují ohrožení pro vodní zdroj Nová Ves. 
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6 Závěr  

Dlouhodobým problémem je pro vodní zdroj Nová Ves migrace síranů a amonných iontů 

ze severní průmyslové oblasti. Využívání vodního zdroje je v dnešní době možné pouze 

díky čerpání dvou jímacích vrtů jako ochranné hydraulické bariéry. Kontaminanty se šíří 

preferenčně subglaciálním korytem k jímacímu území Nová Ves, s maximálními 

koncentracemi při bázi zvodně subglaciálního koryta. 

Zdrojem síranů je karbonská důlní hlušina se zvětrávajícím pyritem v severní průmyslové 

oblasti, která se tam nachází ve formě navážek, jako odval bývalého dolu Jak Šverma nebo 

také sloužila k budování násypů komunikací. Potenciálním zdrojem kontaminace 

amonných iontů je v severní průmyslové oblasti podnik BC-MCHZ a KJŠ. 

V severní průmyslové oblasti se vyskytuje i znečištění organickými látkami, u kterých 

nebylo prokázáno zvyšování koncentrace a momentálně tak díky přirozené atenuaci 

neohrožují vodní zdroj Nová Ves. 

Koncentrace organické i anorganické kontaminace je nutno i nadále sledovat jak v 

ohniscích znečištění v severní průmyslové zóně tak i na území monitoringu vodního zdroje 

z důvodu preventivní ochrany vodního zdroje Nová Ves. 

Cílem této práce bylo zhodnotit ohrožení vodního zdroje Nová Ves kontaminací ze severní 

průmyslové oblasti. Zhodnocení ohrožení předcházela analýza hydrogeologických, 

geologických a přírodních poměrů oblasti, popis a analýza potenciálních zdrojů znečištění 

a určení dominantních kontaminantů ohrožujících vodní zdroj Nová Ves. Dále bylo 

charakterizováno šíření znečištění v saturované a nesaturované zóně a popsán směr 

proudění podzemní vody a šíření deprese jímacího území v zájmovém území monitoringu. 

Na základě provedeného monitoringu kvality podzemní vody na vybraných objektech byly 

zkonstruovány mapy distribuce koncentrací amonných iontů a síranů v podzemí vodě na 

monitorovacím území a v grafech zpracován vývoj koncentrací síranů a amonných iontů v 

období 2004 – 2013. Výše uvedené mapy a grafy byly podkladem pro celkové zhodnocení 

ohrožení kvality podzemní vody vodního zdroje Nová Ves. 
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