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ANOTACE 

 Diplomová práce se zabývá především Zvláštním dobývacím prostorem Paskov I, 

jež navazuje na severní hranici dobývacího prostoru Staříč, nakládání s odvalovým 

materiálem, odvaly a odkališti. Je zde popsána geologická a hydrogeologická struktura 

zájmového území. Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnocení vývoje chemismu 

podzemních vod u těchto struktur, jejich vliv na životní prostředí a dále odhad dalšího 

vývoje. 
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ANNOTATION 

 The diploma thesis deals with the Special allotment Paskov I, that is consecutive on 

northern bound of Staříč allotment, treatment with dump waste, dumps and sludge beds. 

Describing of geological and hydrogeological structures of the zone of interest. The 

principal aim of this diploma thesis is an evaluation of the groundwater chemism next to 

these structures, their influence of the environment and forecast of the next development.    
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1. ÚVOD 
 

1.1  Základní charakterist ika p ředmě tu zadání 

 
 
 Diplomová práce se zabývá především Zvláštním dobývacím prostorem pro těžbu 

plynu vázaného na uhelné sloje Paskov I, jež navazuje na severní hranici dobývacího 

prostoru Staříč, nakládání s odvalovým materiálem, odvaly a odkališti. Je zde popsána 

geologická a hydrogeologická struktura zájmového území. Hlavním cílem diplomové práce 

bylo zhodnocení vývoje chemismu podzemních vod u těchto struktur a dále odhad dalšího 

vývoje. 

 
 

1.2 Přehled prací, provedených v rámci zadání 

 

1.2.1 Terenní práce 
 
 1. Terénní rekognoskační pochůzky a dokumentace : proběhly jako úvodní 

zpracovatelská aktivita v prosinci 2009. Předmětné odvaly a odkaliště byly 

rekognoskovány v rámci úvodní pochůzkou, s fotodokumentací a s upřesněním 

zpracovatelských přístupů.     

 2. Terénní měření elektrolytické konduktivity podzemní vody : proběhly 3 řady  

měření, vzorky určené k terénnímu měření byly vytěženy  nerezovým odběrákem, 

parametr byl zjištěn konduktivimetrem bezprostředně po vytěžení.    

 3. Měření hladin podzemní vody : Hladiny podzemní vody byly měřeny 

elektroakustickým hladinoměrem během terénního měření konduktivity.    

1.2.2 Kamerální práce  
 
 Kamerální práce se uskutečňovaly jako rešerše získaných podkladů (průzkumy 

2001 - 2009, monografie atd.), vyhodnocovací práce, příprava mapových aj. příloh 

a vytvoření textové části diplomové práce. 
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2. DŮL PASKOV, NAKLÁDÁNÍ S ODVALOVÝM 
MATERIÁLEM 
 

2.1 Dů l  Paskov – hlavní údaje o těžební organizaci 
a dobývacím prostoru, zájmové území 

 
 

 Výstavba Dolu Paskov započala po roce 1960; původně byly vybudovány dva 

samostatné doly Důl Paskov a Důl Staříč. Oba doly byly k 1. 1. 1994 sloučeny do jednoho 

organizačního celku s názvem OKD, a.s. Důl Paskov, odštěpný závod.  

K 1.7. 1999 byla těžba na Dole Paskov ukončena, důl se stal součástí Dolu Odra o. z. 

V současnosti je Důl Paskov tvořen již jen závodem Staříč (sestávajícím z lokalit Staříč, 

Chlebovice a útlumové části Sviadnov) a úpravnou v lokalitě bývalého závodu Paskov.  

Dobývací prostory Staříč a Paskov: 

Hornická činnost se v současnosti provádí pouze na území dobývacího prostoru 

(DP) Staříč. Současné vymezení dobývacího prostoru Staříč je platné od roku 2007, dle 

rozhodnutí OBÚ o rozšíření DP severním směrem, ze dne 20. 11. 2007. DP Staříč zabírá 

plošnou rozlohu 4 251 ha. 

Zájmovým územím (ZÚ) ve smyslu zadání této diplomové práce se rozumí dobývací 

prostor Staříč (dle výše uvedené charakteristiky, s rozšířením severním směrem) a Zvláštní 

dobývací prostor Paskov I (o rozloze 2 278 ha), jež navazuje na severní hranici dobývacího 

prostoru Staříč. Zájmové území je vyznačeno v příloze č. 1 (mapa 1 : 25 000), zde jsou 

vyznačeny rovněž předmětné odvalové struktury. 

V důsledku hornické činnosti vznikly na území dobývacích prostorů Staříč 

a Zvláštní dobývací prostor pro těžbu plynu vázaného na uhelné sloje Paskov I odvalové 

struktury (odvaly a odkaliště), jež jsou předmětem diplomové práce; jsou to tyto struktury: 

odval „D“ Řepiště, odval Staříč II, odval Staříč III – Strážnice, odval Oprechtice, odkaliště 

Pilík 3 a odkaliště NP-1.  

Na území DP Staříč jsou situovány: odval Staříč II, odval Staříč III – Strážnice 

a odval Oprechtice, ostatní 3 struktury (odval „D“ Řepiště, odkaliště Pilík 3 a odkaliště 

NP-1) se nachází na území DP Paskov.  
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2.2 Nakládání s odvalovým materiálem, odvaly, odkal iště , 
úpravny 

 

2.2.1 Odval Staříč III - Chlebovice – Strážnice 
 
 Hlušina z rubání důlních děl, vedených mimo sloje, je vyvážena na povrch a na 

tento odval je uskladňována v přibližném množství 22.000 m3, tj. cca 37.000 t ročně při 

zachování stávajícího množství ukládaných hlušin bude možno odval využívat prakticky až 

do konce posuzovaného období, nebo až do ukončení těžby. S jeho rekultivací zalesněním 

se počítá od roku 2020. Na západní okraj odvalu navazuje řízená funkční skládka TKO. 

 

2.2.2 Odval Staříč II 
 
 Zde je odvážena hlušina z třídírny na lokalitě Staříč, a to v množství cca 170 000 

m3, tj. zhruba 290 000 t za rok. Odval je rozdělen na 3 etapy. První etapa „A“byla 

ukončena v roce 2006. Etapa „B“ má zatím volnou kapacitu, která při stabilním množství 

zavážené hlušiny vystačí do roku 2013. Poté bude využíván navazující prostor – etapa „C“, 

nebo bude hlušina železniční vlečkou odvážena na odval „D“ u úpravny Paskov. 

 

2.2.3 Odval „D“ Řepiště 
 
 Tady je deponována hlušina z úpravny (výpěrky). Tento odval má od roku 2007 

nenaplněnou kapacitu v objemu cca 3 400 000 m3 (cca 5 800 000 t). Při ukládání hlušin 

v objemu odpovídajícímu současnému stavu (včetně hlušin z dokupovaného surového 

uhlí), tj. v předpokládaném množství 376 000 m3 (cca 640 000 t) ročně, bude možno odval 

využívat až do roku 2015, s tím, že rezerva pro další ukládání bude asi 970 000 m3 

v případě, že bude realizována etapa „C“ odvalu u lokality Staříč a 560 000 m3 v případě, 

že se po roce 2013 bude hlušina z lokality Staříč dovážet na odval „D“. Životnost odvalu 

se tak při snížené produkci hlušiny prodlouží ještě na dalších 3.5 – 6 let. 
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2.2.4 Odkaliště PILÍK 3 
 
 Toto odkaliště se nachází v k. ú. Hrabová, na jeho jižním okraji. Výplň odkaliště 

(flotační kaly) je od podloží izolováno ochrannou fólií na dně i v březích). Břehy jsou pak 

zpevněné pneumatikami. V současnosti je kapacita této nádrže naplněna a od roku 2007 

sem nejsou vypouštěny žádné flotační kaly. Nádrž Pilík 3 tak čeká rekultivace (obdobně, 

jako tomu bylo u nádrží Pilík 1 a Pilík 2). 

 

 

2.2.5 Odkaliště NP (nádrž Nový Pilík 1) 
 
 Od roku 2010 je úvodní nádrží systému usazování flotačních kalů z úpravny. Má 

kapacitu cca 400 000 m3. Nádrž obdélníkového tvaru je umístěna západně od původního 

Dolu Paskov. Hráz se nyní navyšuje o 5 m, což umožní zvýšení kapacity v rozsahu 

570 000 m3. Roční objem kalů je uvažován v množství 42 000 m3, takže kapacita bude 

dostatečná nejen pro plavení do roku 2015, ale dokonce i do roku 2020. V jižní části leží 

motokrosový areál. 

 

 

2.3 Př írodní poměry zájmového území 

2.3.1 Geomorfologie zájmového území, osídlení 
 
 Dle geografického vymezení oblasti Ostravska spadá zájmové území do 

geografického celku Podbeskydské pahorkatiny, severní část do celku Ostravské 

glacigenní pánve.  

  

 Z hlediska katastrálního členění leží zájmové území na několika územních celcích – 

k. ú. Staříč, Paskov, Oprechtice, Lískovec u Frýdku, Žabeň, Sviadnov, Frýdek, Místek, 

Brušperk, Fryčovice, Chlebovice, Rychaltice. 

 

 Území je využíváno především pro zemědělskou a lesnickou činnost, terénní 

pokryv tvoří zejména zemědělská půda (pole, louky, pastviny) a lesy. Kromě hlavních 
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obydlených oblastí (Staříč, Chlebovice, Brušperk adt) se zde nachází i průmyslové 

a výrobní objekty, areály a zařízení (důlní lokality Paskov, průmyslové zóny Sviadnov-

Lískovec, areály zemědělské výroby, areály Biocelu Paskov atd.) 

 

 Nadmořské výšky zájmového území (dále jen ZÚ) narůstají od S k J, v SZ 

oblastech je terén v úrovni cca 270 m n.m., v jižní části dosahují až 500 m n.m. a více 

(severní svahy Palkovických Hůrek). Centrální části ZÚ jsou kopcovitého charakteru, 

západní okraj pak tvoří ploché údolí a niva řeky Ondřejnice, východní a SV část náleží 

rovinatému území spojené nivy Olešné a Ostravice. 

 

 Zájmovým územím protéká řada dalších vodotečí – místy dosti hluboce zaříznutých 

do průvodních hornin (potok Košice, Vodičná). Je zde i několik významných akumulací 

povrchové vody – Brušperská přehrada, vodní nádrž Kačice, závlahové nádrže na 

Krnalovickém potoku. 

 
 

2.3.2 Klimatologické poměry 
 

 Klimaticky náleží zájmové území dle klasifikace E. Quitta (1971) do dvou rajónů: 

 

1. Rajón MT10 (s dlouhým, teplým, mírně suchým létem, krátká přechodná období 

s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká a mírně teplá suchá zima 

s krátkým trváním sněhové pokrývky) 

2. Rajón MT2 (krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně vlhké; přechodné období 

krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá s mírnými 

teplotami, suchá, s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou, zde spadají pouze jižní 

partie dolu Paskov) 

 

 Co se týká srážek je dlouhodobý srážkový průměr roven 769 mm, průměrný roční 

výpar 542 mm (ČHMÚ Mošnov, 1901-1950) – viz tabulka č.1:  
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Tabulka č. 1  :  Srážkové úhrny a průměrné  teploty - stanice Mošnov 

Rok   2004   2005   2006   2007   2008  2009  
Měsíc   srážky  ∅∅∅∅ teplota   srážky  ∅∅∅∅ teplota   srážky  ∅∅∅∅ teplota   srážky  ∅∅∅∅ teplota   srážky  ∅∅∅∅ teplota   srážky  ∅∅∅∅ teplota 

leden 15,5 -3,4 23,2 0,1 38,1 -6,5 38,6 3,7 28,9 1,9 19,5 -2,9 
únor 44,7 0,5 40,6 -3,1 32,9 -3,1 20,2 2,9 11,5 2,9 34,0 -0,2 
březen 65,5 3,4 11,7 1,2 43,2 0,5 66,4 5,7 30,3 4,0 83,4 3,6 
duben 23,8 9,8 43,9 9,7 76,7 9,7 6,8 10,4 43,0 9,0 9,4 12,4 
květen 30,3 13,0 78,8 14,2 83,8 13,9 48,0 15,6 81,7 13,9 79,0 14,7 
červen 110,0 16,6 51,3 17,0 65,7 18,3 88,5 19,2 77,1 18,3 151,3 16,4 
červenec 42,1 18,5 94,8 19,6 11,6 22,4 85,7 20,0 158,5 18,6 112,9 20,3 
srpen 30,9 19,4 103,3 16,9 94,3 17,1 45,4 19,2 102,9 18,5 43,6 19,5 
září 33,1 14,0 68,1 14,5 29,1 16,1 189,5 12,5 71,7 13,5 12,6 15,6 
říjen 67,0 10,9 5,8 9,3 8,4 11,2 53,0 8,0 23,8 10,1 70,6 8,3 
listopad  45,9 4,4 46,2 2,7 34,2 6,7 31,7 2,1 13,8 6,2 59,7 6,6 
prosinec 9,9 1,0 61,2 -1,1 20,9 3,3 30,8 -0,4 43,1 1,7   

∑ sráž. 
∅∅∅∅  tepl. 

508,8 
(mm) 9,8°C 628,9 

(mm) 8,4 °C 538,9 
(mm) 9,1 °C 

704,6 
(mm) 9,9 °C 

686,3 
(mm) 9,9 °C 

676 
(mm) 9,5 °C 

 
 
  

2.3.3 Hydrologické údaje 
 
 Zájmové území se nalézá v povodí hlavního toku Odry č. 2-00-00 s úmořím 

Baltského moře. Dále část ZÚ náleží dílčímu povodí č. 2-03-01 Ostravice a 2-01-01 Odra 

po Opavu. Rozvodnice těchto dílčích povodí prochází zhruba SJ směrem, přibližně v linii 

Krmelínského kopce – Kamenné – Strážnice- Okrouhlé a Ostružné.  

 

 

2.3.4 Geologická stavba zájmového území 
 
 Zájmové území spadá do Karpatské soustavy, konkrétně do Vnějšího flyšového 

pásma. Severní okraj ZÚ se nachází poblíž rozhraní mezi Karpatskou příkrovovou stavbou 

a autochtoním karbonským masivem. Toto rozhraní probíhá nad severní hranicí Dolu 

Paskov, přibližně v linii Nová Bělá – Stará Ves nad Ondřejnicí. Geologická stavba ZÚ je 

značně složitá a různorodá. 
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Obr. č. 1: Geologická mapa zájmového území v M 1:50 000, 
část mapy č. 15-34, ČGÚ Praha 
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Obr. č. 2: Geologická mapa zájmového území v M 1:50 000, 
část mapy č. 25-21, ČGÚ Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavbu můžeme hodnotit podle dvou kritérií: - podle pozice a podle stáří. 

 

Členění dle pozice: 

 

A, pokryvné útvary  - nivní a terasové pokryvné útvary (nivní jsou vyvinuty podél 

hlavních řek – Olešná a Ostravice a kolem větších potoků 

v podobě fluviálních písků a štěrkopísků, v nadloží pak 

povodňové hlíny. Hlavní terasa je pak vyvinuta zejména 
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v severních oblastech ZÚ – směrem k Oprechticím a jedná se 

o štěrkopísky starší akumulace) 

- pokryvy karpatských příkrovů (glaciálního původu – 

glacilakustrinní štěrkopísky, písky, jíly; původem 

z příkrovových hornin – hlinitá eluvia těšínsko-hradišťského 

souvrství, třineckých vrstev, ronové hlíny holocenního stáří 

apod.) 

B, podložní jednotky - terciérní a mezozoické formace (horniny příkrovové stavby, 

flyšových sedimentů slezské a podslezské jednotky; miocénní 

jíly pak v podloží příkrovové stavby jako reliktní vrstva na 

povrchu karbonu) 

- karbonské horniny (v ZÚ ověřeny od hloubek 300 – 500 m 

pod terénem) 

 

Členění dle stáří (od nejmladšího): 

 
A, Kvartérní sedimenty holocenního stáří 

- fluviální štěrky a hlíny (největší výskyty v prostoru nivy Olešné 

a Ostravice, zakryty vrstvou povodňových hlín) 

- deluviální hlíny (ronové a svahové hlíny, splachové kužely) 

 

B, Kvartérní sedimenty pleistocénního stáří 

- fluviální štěrkopísky starší akumulace (ve výrazných mocnostech 

vyvinuty převážně v severních oblastech – směrem 

k Oprechticím) 

- sálské glacilakustrinní písky a štěrkopísky (taktéž v S oblastech DP mezi 

Oprechticemi a odvalem Staříč II) 

- glacilakustrinní jíly (mezi východními svahy Kamenné a nivou Ostravice 

a Olešné) 

- souvkové hlíny (ucelený výskyt v JV části DP – mezi obcí Lysůvky, 

závodem Staříč III a místní částí Harasák) 

- eluvia (hlavní stavební jednotka kvartéru kopcovitých formací skupiny 

Kamenná, Okrouhlá, Řepníku a Strážiště) 
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- soliflukční hlíny (při V úpatích svahů Kamenné a Řepníku) 

- deluviální hlíny (v J části DP, zhruba pod linií vymezenou silnicí Satříč – 

Fryčovice, nejvíce v údolních a nižších svahových 

partiích) 

- proluviální štěrky středního pleistocénu (v nižších partiích Palkovických 

Hůrek a oblasti Krnalovického potoka) 

- sprašové hlíny (při V hranici ZÚ v okrajových částech nivy Olešné, při 

Z hranici podél Ondřejnice a jejich přítoků) 

 

C, Terciérní a mezozoické formace 

- podslezská jednotka (třinecké souvrství a frýdecké vrstvy) 

- podslezská jednotka (tešínsko-hradišťské souvrství, bašské vrstvy, 

píkovické souvrství, chlebovické vrstvy) 

 

2.3.5 Hydrogeologické poměry ZÚ 
 
 
 Hlavní rozvodnice podzemní vody v první zvodni prochází zhruba středem ZÚ ve 

směru S-J a rozděluje DP na dvě části – dvě erozní báze – Ostravici s Olešnou 

a Ondřejnicí. 

 

 Generelní směry  proudění podzemní vody jsou zčásti západní, zčásti východní – 

dle orientace hlavní rozvodnice. Místní směry jsou pak přizpůsobeny terénní morfologii 

a spádovým směrům svahů. 

 

V ZÚ je možno rozlišit 5 základních typů kolektorů s následnými charakteristikami: 

1. hlinité písky a štěrky Ostravice (transimisivita 6,3.10-5 – 1,6.10-3 m2.s-1, v prostoru 

spojené nivy Ostravice a Olešné) 

2. glacifluviální písky, písčité štěrky a písčité tilly bazální morény (transimisivita: 

1.10-4 – 1.10-3 m2.s-1, severně od závodu Staříč II podél silnice Staříč – Oprechtice 

a v pásu od S okraje přehrady Olešná po údolí potoka Řepník) 

3. písčité hlíny Ondřejnice (transimisivita: 2,3.10-5 – 2,2.10-3 m2s-1, v nivě Ondřejnice) 
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4. proluviální štěrky a hlinité štěrky (transimisivita: 1.10-5 – 1.10-4 m2s-1, v údolí 

Krnalovického potoka) 

5. zvrásněné a střídající se polohy třetihorních hornin příkrovové stavby 

(transimisivita: 1.10-6 – 1.10-4 m2s-1, v centrální části DP) 

 
 
 
 
3. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ODVALOVÝCH 
STRUKTUR 
 

3.1 Odval „D“ Řepiště  

 

 Odval „D“ je hlušinová halda bývalého závodu Paskov, nachází se v S části k.ú. 

Řepiště, na pravém břehu Ostravice, při hranici s k.ú. Vratimov, místní část Zaryje. 

Půdorys zabírá plochu cca 400 x 800 m, delší osa ve sm. S-J. V minulých letech byly 

odtěžovány svrchní partie, bez změny půdorysu.    

 

3.1.1 Geologie, hydrogeologie 
 

Odval „D“ je situován v prostoru nivy Ostravice v pravobřežním vývoji, na hranici 

hlavní terasy, jež zde tvoří tzv. řepišťskou plošinu. Svahy řepišťské  plošiny mají poměrně 

strmý sklon vůči plochému povrchu nivy a přiléhají k východnímu okraji odvalu.  

 

 Geologické poměry : Geologická stavba byla ověřena vrty V-8 a V-9 v rámci 

průzkumu Staříč 2001. Předkvarterní podloží tvoří zvětralý povrch podslezské jednotky – 

písčité jílovce šedomodré barvy, rozpadlé, podobné miocenním jílům (materiál, 

označovaný provozně jako „žabec“). Kvarterní sedimenty jsou v malých mocnostech; cca 

2 m mocná vrstva fluviálních štěrkopísků nižšího nivního stupně je zakryta cca 1 m 

mocnou vrstvou povodňových hlín. Při vých. okraji přechází nivní jednotka do formace 

hlavní terasy (řepišťská plošina). V prostoru haldy je kvarter doplněn navážkami hlušiny. 
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 Hydrogeologické poměry jsou jednoduché: je zde vyvinut jeden kolektor – 

fluviální štěrkopísky nivy Ostravice, v okrajovém vývoji (při hranici s řepišťskou 

plošinou), zvodnění má volnou hladinu, kolektor je zvodněn cca na 1/2 mocnosti. 

Podložním izolátorem jsou zvětralé jílovce svrchních partií podslezské jednotky (žabec). 

Hlinitý pokryv v okolí haldy nebyl ověřen, navážky zde leží přímo na štěrkopíscích.  

 

3.1.2 Monitorovací objekty 

 

 V rámci monitoringu byly na odvalu „D“ – Řepiště sledovány pozorovací vrt 

s označením V-8 a V-9. Přesné umístění vrtů je znázorněno v příloze č. 4. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obr.č.3: ortofotomapa zájmového území s vyznačením odvalu 
(zdroj: archív DPB Paskov) 

V-8 

V-9 

V-8 

V-9 
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3.2 Odval Staříč  I I     

 

 Odval Staříč II je hlušinová halda závodu Staříč II  (hlavního závodu Dolu Paskov), 

nachází se v k.ú. Staříč, místní část Paskovská. Terén je mírně zvlněný, v přechodné 

oblasti mezi mírnými svahy kopce Kamenná na západě a nivními formacemi na východě.   

  

3.2.1 Geologie, hydrogeologie  

 

 Geologie a HG poměry byly ověřeny vrtem V-12, profil tohoto vrtu je uveden 

v příloze č. 5. 

 

 Geologické poměry : Geologie kvarterního útvaru je složitá, což je dáno pozicí 

lokality mezi nivními sedimenty Olešné, sedimenty starší akumulace hlavní terasy 

a formacemi glacilakustrinních sedimentů při úpatí kopce Kamenná (budován horninami 

těšínsko-hradišťského souvrství podslezské jednotky). Horniny  podslezské jednotky tvoří 

překvarterní podloží. Kvarterní zeminy jsou ve značných mocnostech : cca 5 m mocné 

vrstvy fluviálních štěrkopísků jsou zakryty až 6 m mocnými vrstvami hlín, převážně 

glaciálních. Pokryv tvoří přeplavené sprašové hlíny, místy dosti písčité, smísené 

s deluviálními hlínami.  

  

 Hydrogeologické poměry : kolektorské vrstvy lokality jsou tvořeny fluviálními 

štěrkopísky, zvodnění má volnou hladinu, bylo ověřeno vrtem V-12 při severním okraji 

odvalu. Podložním izolátorem je zvětralý povrch příkrovové stavby (žabec), stropním 

poloizolátorem jsou svrchní hlinité vrstvy.  

 

3.2.2 Monitorovací objekty 

 

V rámci monitoringu byl na odvalu „Staříč II“ sledován pozorovací vrt 

s označením V-12. Přesné umístění vrtu je znázorněno v příloze č. 4. 
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3.3 Odval Staříč  I I I  – Strážnice  

 

 Odval Strážnice je hlušinová halda závodu Staříč III (Chebovice) a nachází se  na 

hranici k.ú. Staříč (na severu) a k.ú. Chlebovice (na jihu), v kopcovitém terénu severního 

předhůří Palkovických Hůrek, proti  jižnímu svahu kopce Strážnice. Specifikem lokality je 

sousedství skládky odpadů Skladeko s.r.o. (jižní svah kopce Strážnice). Mezi skládkou 

Skladeko a JZ okrajem odvalu protéká drobná místní vodoteč.   

 

3.3.1 Geologie, hydrogeologie 

 

 Geologická stavba a HG poměry byly ověřeny vrtem V-15, situovaným při 

severním okrají odvalu (profil uveden v příl.č. 5). 

 

 Geologické poměry  jsou jednoduché: předkvarterní podloží se nachází ve velmi 

malých hloubkách - cca 4-5 m, a je tvořeno jílovitým eluviem frýdeckých vrstev 

podslezské jednotky (žabec). Kvarterní formace jsou vyvinuty v malých mocnostech - 

Obr.č.4: ortofotomapa zájmového území s vyznačením odvalu 
(zdroj: archív DPB Paskov) 

V-13 
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pouze cca 2-3 m mocná vrstvou deluviálních hlín, převážně prachovitých. Zeminový profil 

v okolí odvalu je doplněn navážkami – haldovinou a hlinitými zeminami. 

  

 Hydrogeologické poměry  jsou rovněž jednoduché: Kolektor nemá kontinuelní 

vývoj; ve vrtu V-15 v severní části je zvodnění vyvinuto v hlínách, smísených se štěrkem, 

jež je pravděpodobně navážkového původu (součást náspu při odvalu); zvodnění kolektoru 

má patrně hydraulickou spojitost s místní vodotečí, jež je přítokem potoka Vodičná. 

 

3.3.2 Monitorovací objekty 

 

 V rámci monitoringu byl na odvalu „Staříč III“ – Strážnice sledován pozorovací vrt 

s označením V-15. Přesné umístění vrtu je znázorněno v příloze č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.5: ortofotomapa zájmového území s vyznačením odvalu 
(zdroj: archív DPB Paskov) 

V-15 
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3.4 Odval Oprechtice 

 

 Odval (halda) Oprechtice se nachází na sev. okraji zájmového území, v k.ú. Paskov, 

poblíž hranice s k.ú. Krmelín, místní část Obecní les. Odval je situován ve zvlněné rovině, 

náležící severnímu podhůří Moravskoslezských Beskyd, je rekultivovaný (ukončená 

biologická rekultivace), osazený dřevinami a zakomponovaný do okolní krajiny. V těsném 

východním sousedství je situováno odkaliště Biocelu Paskov. Odval Oprechtice má 

trojúhelníkovitý půdorys o rozměrech cca 600 x 300 m.  

 

3.4.1 Geologie, hydrogeologie 

 

 Geologické a HG poměry byly upřesněny vrtem V-16, situovaným při jižním okraji 

odvalu; profily jsou uvedeny v příloze č.5. 

 

 Geologické poměry : předkvarterní podloží je ověřeno vrty v hloubce cca 15m, 

tvoří je horniny pod-slezské jednotky. Kvarterní formace jsou vyvinuty ve značných 

mocnostech; až 10 m mocné souvrství písků a štěrkopísků starých akumulací hlavní terasy 

je zakryto cca 2-3 m vrstvou sprašových hlín, převážně prachovitých. Zeminový profil 

blízkého okolí odvalu je doplněn navážkami. 

 

 Hydrogeologické poměry : Kolektorem kvarterního zvodnění odvalu Oprechtice 

jsou vrstvy terasových štěrkopísků a písků, vyvinuté ve značných mocnostech. Kolektor 

není zvodněn na celou mocnost, hladina je volná, hloubka hladiny dosahuje až 10 m pod 

povrchem. Štěrkopísky mají vysoký podíl jemné frakce (tekutého písku). Podložním 

izolátorem jsou horniny podslezské jednotky, stropním izolátorem jsou sprašové hlíny.  

  

3.4.1 Monitorovací objekty 

 

 V rámci monitoringu byly na odvalu „Oprechtice“ sledován pozorovací vrt 

s označením V-16. Přesné umístění vrtu je znázorněno v příloze č. 4. 
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3.5 Odkališt ě  Pilík 3   

 

 Odkaliště Pilík 3 je bývalým mokrým odvalem (úložištěm flotačních uhelných kalů) 

pro úpravnu Dolu Paskov. Nachází se na jižním okraji k.ú. Hrabová, při hranici s k.ú. 

Paskov, místní část Na rybnících, v prostoru levobřežní nivy Ostravice. Terén má charakter 

ploché roviny s nadmořskou výškou cca 250 m, sypané hráze odkaliště převyšují okolní 

terén cca o 10 m. Odkaliště má půdorys podobný obdélníku o rozměrech cca 120 x 500 m, 

delší osa je orientovaná SJ směrem. Odkaliště je naplněno na plnou kapacitu, ukládání kalů 

bylo ukončeno v roce 2007.   

 

3.5.1 Geologie, hydrogeologie 

 

 Geologické a hydrogeologické poměry byly upřesněny vrtem V-11, situovaným při 

jižním okraji odkaliště.  

 

 Geologické poměry  : předkvarterní podloží, tvořené jílovci podslezské jednotky, se 

nachází  v hloubce cca 8 - 10 m. Kvarterní sedimenty v mocnostech 7-8 m jsou v tomto 

Obr.č.6: ortofotomapa zájmového území s vyznačením odvalu 
(zdroj: archív DPB Paskov) 

V-16 
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sledu : na předkvarterním podloží leží cca 3 m mocná vrstva štěrkopísků nižšího nivního 

stupně (štěrkopísky jsou velmi hrubé, zvodněné, šedomodré barvy). V nadloží štěrkopísků 

je vrstva písku, mocná cca 1m. Vrstevní sled je ukončen  vrstvou náplavových hlín vyššího 

nivního stupně, přecházejících do hlín sprašových, o mocnosti cca 2-3 m. Přirozený 

vrstevní sled doplňují navážky v mocnostech cca 1m.  

 

 Hydrogeologické poměry  jsou jednoduché : kolektor tvoří štěrkopísky nižšího 

nivního stupně, kolektor je zvodněný v celé mocnosti, hladina je volná. Zvětralý povrch 

hornin podslezské jednotky tvoří podložní izolátor podobný miocenním jílům, stropním 

izolátorem jsou fluviální  (náplavové) hlíny.  

 

3.5.2 Monitorovací objekty 
 
 V rámci monitoringu byly na odvalu „Pilík 3“ sledován pozorovací vrt s označením 

V-11. Přesné umístění vrtu je znázorněno v příloze č. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

V-11 

Obr.č.7: ortofotomapa zájmového území s vyznačením odvalu 
(zdroj: archív DPB Paskov) 
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3.6 Odkališt ě  NP-1 

 

 Odkaliště  NP-1 je provozovaným úložištěm flotačních kalů obdobného typu jako 

Pilík 3. Nachází se v severní části k.ú. Paskov, místní část Rybníky, mezi ulicemi Místecká 

a Rudé armády, jižně od odkaliště Pilík 3.  Morfologie je obdobná jako u Pilíku 3 – 

rovinaté území nivy Ostravice. Půdorysné odkaliště je cca 300 x 400 m. V roce 2007 byly 

sypané hráze zvýšeny, nyní převyšují okolní terén cca o 10 m. Odkaliště nyní slouží 

k ukládání kalů z úpravny bývalého závodu Paskov (namísto odkaliště Pilík 3).  

 

3.6.1 Geologie, hydrogeologie 
 

 Geologické a HG poměry byly upřesněny vrtem V-18, situovaným v jižním okolí 

odkaliště; profil vrtu je uveden v příloze č.5. 

 

 Geologické poměry : jsou obdobné jako u odkaliště Pilík 3: předkvarterní podloží 

v hloubce cca 8 m je tvořeno jílovci podslezské jednotky. Na předkvarterním podloží leží 

cca 4-5 m mocná vrstva hrubých štěrkopísků nižšího nivního stupně proměnlivě 

zahliněných, ve vyšších vrstvách silně písčitých. Na štěrkopíscích leží vrstva jílovitých 

hlín vyššího nivního stupně, mocnost max. 1 m. Povrch je upraven navážkami hrubé 

haldoviny o mocnostech 3 – 5 m, se svrchní hlinitou rekultivační vrstvou.  

 

 Hydrogeologické poměry : NP-1 má podobné HG poměry jako Pilík 3, kolektor je 

zvodněný v celé mocnosti, s volnou hladinou, podmínky pro proudění podzemní vody jsou 

dobré. Podložním izolátorem jsou horniny podslezské jednotky, stropní izolátor tvoří 

náplavové (povodňové) hlíny. 

 

3.6.2 Monitorovací objekty 

 

 V rámci monitoringu byly na odvalu „NP-1“ sledován pozorovací vrt s označením 

V-18. Přesné umístění vrtu je znázorněno v příloze č. 4. 
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4. PŘEHLED A HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů   
 
 

 Výsledky laboratorních rozborů odebraných vzorků podzemní vody byly 

vyhodnocovány podle limitních hodnot Kritérií znečištění zemin a podzemní vody (součást 

Metodického pokynu odboru pro ekologické škody MŽP ČR – příloha zpravodaje MŽP 

č. 8, rok 1996). Tento metodický pokyn nebyl v roce 2005 aktualizován. Zůstává 

v platnosti, avšak s tím, že jeho význam je omezen. Kritéria A,B,C jsou nyní použitelné 

pouze jako signální, porovnávací hodnoty pro případ, že nelze zjištěné koncentrace 

chemických látek porovnat s hodnotami, danými v legislativních předpisech. Za 

nepřípustné se považuje odvozovat cílové parametry sanace od hodnot uvedených kritérií 

A,B,C nebo je dokonce jako cílové parametry sanace navrhovat a používat. Dalším 

důvodem je, že cílové parametry sanace musí vždy odpovídat reálným podmínkám 

konkrétní lokality.  

 

Obr.č.8 ortofotomapa zájmového území s vyznačením odvalu 
(zdroj: archív DPB Paskov) 

V-18 
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 Pro některé sledované látky nejsou ovšem kriteria zavedena; pro tyto případy bylo 

hodnocení provedeno dle vyhlášky MZdr. Č. 252/2004 (mezné hodnoty pro pitnou vodu). 

 

Tabulka č. 2: Kritéria znečištění zemin a podzemní vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) mezné hodnoty dle Vyhlášky MZd ČR č.252/2004 

 
 

 Ze sledovaných kontaminantů uvádím jejich charakteristiky: 

 

- fenoly: jsou častým kontaminantem úpravárenských provozů, jsou dobře 

rozpustné a mobilní, v prostorech starých odkališť jsou jedním z dominantních 

kontaminantů; 

- sírany, chloridy:  charakteristická složka mineralizace podzemní vody odvalů 

a odkališť, zejména antropogenních formací s převahou karbonských hornin; 

- amonné ionty: typický kontaminant podzemní vody průmyslových deponií, 

běžná součást kontaminačního spektra v podzemní vodě skládek odpadů a odkališť, méně 

běžné u odvalů haldového typu; 

- dusičnany, dusitany: nejsou sice zcela charakteristickými kontaminanty 

odvalů a odkališť, výskyt souvisí spíše s druhotnou kontaminací materiálu, nebo s vlivy 

okolních kontaminačních zdrojů. 

 
 
 
 

PARAMETR 
Kriteria  B/C 

(µg/l) 
sírany                    (µg/l)  250 000 * 
chloridy                 (µg/l) 100 000 / 150 000 
fenoly                     (µg/l)  750 / 1 000 
pH 6,5 – 9,5 * 
Amonné ionty        (µg/l) 1 200 / 2 400 

Dusitany                (µg/l)  200 / 400 

Dusičnany             (µg/l) 50 000 * 

RL 105°C                (mg/l) - 
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4.1 Odval „D“ Řepiště  

4.1.1 Přehled archivních výsledků 2001 - 2009  
 
Tabulka č. 3: Vývoj sledovaných ukazatelů na vrtu V-8 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                    
sledovaný 
ukazatel                   
sírany                    
(µg/l) 127000 101000 66 000 93 000 96 400 118000  68 800 130000 239000 

chloridy                 
(µg/l) 7 100 7 100 1 600 14 000 14 900 14 200 12 300 11 000 13 700 

fenoly                     
(µg/l) 70,00 0,03 30,00 120,00 20,00 30,00 10,00 20,00 50,00 

pH 6,80 7,12 6,51 7,20 7,20 7,20 7,10 7,00 7,10 
Amonné ionty        
(µg/l) <50 430,00 1 060 292 333 60,00 350,00 70,00 <2000 

Dusitany          
(µg/l) 130,00 nestan. 320,00 226,00 31,00 22,00 24,00 <100 <200 

Dusičnany        
(µg/l) 7 010 nestan. 14 200 8 100 13 900 8 820 8 800 5 860 9 850 

RL 105°C                
(mg/l) 370,00 300,00 300,00 390,00 290,00 360,00 230,00 330,00 500,00 

 
Tabulka č.4: Vývoj sledovaných ukazatelů na vrtu V-9 

 
 
 
 
 
 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                    
sledovaný 
ukazatel                   
sírany                    
(µg/l) 883000 331 000 880 000 580000 535000 809000 370000 316000 292000 

chloridy                 
(µg/l) 1 600 12 400 1 600 1 800 17 400 24 900 16 900 12 900 <10000 

fenoly                     
(µg/l) <10 <10 30 30 40 80 40 30 20 

pH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Amonné ionty        
(µg/l) 90 80 70 60 80 80 100 50 <2000 

Dusitany          
(µg/l) 90 nestan. 50 166 34 <15 28 <100 <200 

Dusičnany       
(µg/l) 7 210 nestan. 10 300 9 470 13 900  9 460 8 750 8 410 8 610 

RL 105°C                
(mg/l) 1 600 690 650 1 100 970 1 500 650 620 610 
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4.1.2 Výsledky v aktuálním období 2010 
 
 
 Sledování jednotlivých pozorovacích objektů v roce 2010 bylo prováděno na 

základě hodnocení výsledků laboratorních analýz na odebraných vzorcích vody v roce 

2009 (Šmolka M., 2008). 

 Výsledky v aktuálním období v roce 2010 jsem zpracovala do níže uvedené tabulky 

č. 5: 

 
Tabulka č. 5: Odval „D“ Řepiště  – chemismus podzemní vody v r. 2010 

PARAMETR 
Kriteria  B/C 

(µg/l) 

NAMĚŘENÁ 
HODNOTA 

V-8 

NAMĚŘENÁ 
HODNOTA 

V-9 

sírany                    (µg/l)  250 000 * 146 000 619 000 
chloridy                 (µg/l) 100 000 / 150 000 16 300 15 700 
fenoly                      (µg/l)  750 / 1 000 30 20 
pH 6,5 – 9,5 * 7,4 7,3 
Amonné ionty        (µg/l) 1 200 / 2 400 <40 <40 
Dusitany                (µg/l)  200 / 400 <200 <200 
Dusičnany             (µg/l) 50 000 * 8 260 6 660 
RL 105°C                (mg/l) - 320 1000 

*) mezné hodnoty dle Vyhlášky MZd ČR č.252/2004 

 

 Sledované parametry nepřekročily doporučované limity. Pouze v ukazateli síranů u 

vrtu V-9 byla hodnota několikanásobně překročena - mezné hodnoty dle Vyhlášky MZd 

ČR č.252/2004 jsou 250 000 µg/l bez významného dopadu na ŽP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č.9: pohled na měření 
hladiny podzemní vody na vrtu 
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4.2 Odval „Sta ř íč  I I“   

 

4.2.1  Přehled archivních výsledků 2001 - 2009  
 
Tabulka č.6: Vývoj sledovaných ukazatelů na vrtu V-12 

 
 
 

4.2.2 Výsledky v aktuálním období 2010 
 
 
 Sledování jednotlivých pozorovacích objektů v roce 2010 bylo prováděno na 

základě hodnocení výsledků laboratorních analýz na odebraných vzorcích vody v roce 

2009 (Šmolka M., 2008). 

 

 Výsledky v aktuálním období v roce 2010 jsem zpracovala do níže uvedené tabulky 

č. 7: 

 

 

 

 

 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                    
sledovaný 
ukazatel          

sírany                    
(µg/l) 297000 316000 350000 340000 232000 244000 209000 229000 198000 

chloridy                 
(µg/l) 105000 92500 79000 61000 48400 49400 43300 40600 38900 

fenoly                     
(µg/l) 30 <10 <30 40 20 42 40 40 20 

pH 6,7 6,6 7,0 7,4 7,5 6,5 7,0 7,0 7,6 
Amonné ionty        
(µg/l) 110 50 50 50 60 80 <40 90 <2000 

Dusitany           
(µg/l) 2 nestan. 30 27 42 29 <15 <100 <200 

Dusičnany      
(µg/l) <1000,0 nestan. <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 1119 1550 

RL 105°C                
(mg/l) 810 800 780 740 580 602 500 660 490 
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 Tabulka č.7:   Odval Staříč II - chemismus podzemní vody (2010) 

*) mezné hodnoty dle Vyhlášky MZd ČR č.252/2004 

 

 Sledované parametry nepřekročily doporučované limity. Jsou bez významného 

dopadu na ŽP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETR 
Kriteria  B/C 

(µg/l) 

NAMĚŘENÁ 
HODNOTA 

sírany                    (µg/l)  250 000 * 196 000 
chloridy                 (µg/l) 100 000 / 150 000 39 800 
fenoly                     (µg/l)  750 / 1 000 10 
pH 6,5 – 9,5 * 7,6 
Amonné ionty        (µg/l) 1 200 / 2 400 80 
Dusitany                (µg/l)  200 / 400 <200 
Dusičnany             (µg/l) 50 000 * 251 
RL 105°C                (mg/l) - 510 

Obr. č.10: pohled na odebraný vzorek podzemní vody 
v odběrném válci 

(zdroj: vlastní archív) 
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4.3 Odval Staříč  I I I  – Strážnice    

 

4.3.1 Přehled archivních výsledků 2001 - 2009  
 
Tabulka č.8: Vývoj sledovaných ukazatelů na vrtu V-15 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                    
sledovaný 
ukazatel                   
sírany                    
(µg/l) 554000 823 000 880 000 980000 889000 654000 754000 766000 313000 

chloridy                 
(µg/l) 

210 
000 194 000 330 000 110000 256000 255000 637000 169000 55 900 

fenoly                     
(µg/l) 20,00 <10 20 40,00 20,00 70,00 60,00 20,00 80,00 

pH 7,7 7,6 7,3 7,5 7,7 7,7 7,6 7,8 7,9 
Amonné ionty        
(µg/l) 2010 1730 5390 13300 530 1150 33000 420 <2000 

Dusitany          
(µg/l) 940 nestan. 170 1100 160 240 15900 <100 <200 

Dusičnany       
(µg/l) 14200 nestan. 6810 94700 48000 87200 161000 22900 11900 

RL 105°C                
(mg/l) 1700 2100 2100 3600 2400 2100 3600 1900 860 

 
 
 
 

4.3.2 Výsledky v aktuálním období 2010 
 
 
 Sledování jednotlivých pozorovacích objektů v roce 2010 bylo prováděno na 

základě hodnocení výsledků laboratorních analýz na odebraných vzorcích vody v roce 

2009 (Šmolka M., 2008). 

 

 Výsledky v aktuálním období v roce 2010 jsem zpracovala do níže uvedené tabulky 

č. 9: 
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Tabulka č. 9: Odval Staříč III - chemismus podzemní vody (2010) 

*) mezné hodnoty dle Vyhlášky MZd ČR č.252/2004 

 

  

 Hodnocené parametry překračují sledované limity u síranů (kritérium C) – jsou 

vyšší, než v roce 2009, avšak druhé nejnižší za sledované období, a u chloridů překračuji 

kritérium B, ale je to vůbec zatím nejnižší naměřená hodnta (všechny hodnoty chloridů 

zatím postupně každoročně klesají) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETR 
Kriteria  B/C 

(µg/l) 

NAMĚŘENÁ 
HODNOTA 

sírany                    (µg/l)  250 000 * 586 000 
chloridy                 (µg/l) 100 000 / 150 000 133 000 
fenoly                     (µg/l)  750 / 1 000 10 
pH 6,5 – 9,5 * 8,1 
Amonné ionty        (µg/l) 1 200 / 2 400 130 
Dusitany                (µg/l)  200 / 400 <200 
Dusičnany             (µg/l) 50 000 * 15 100 
RL 105°C                (mg/l) - 1 400 

Obr.  č.10: pohled na měření konduktivity na 
odebraném vzorku podzemní vody v odběrném válci 

(zdroj: vlastní archív) 
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4.4 Odval Oprechtice 

 

4.4.1 Přehled archivních výsledků 2001 - 2009  
 
Tabulka č.10: Vývoj sledovaných ukazatelů na vrtu V-16 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                    
sledovaný 
ukazatel                   
sírany                    
(µg/l) 79900 72900 66000 59000 65500 85300 61000 68300 46900 

chloridy                 
(µg/l) 21300 900 8100 9900 9200 14200 8400 9260 <10000 

fenoly                     
(µg/l) 30 10 <10 10 30 20 10 30 40 

pH 6,4 5,9 6,4 6,1 6,0 70,0 6,0 5,9 6,6 
Amonné ionty        
(µg/l) <50,0 80 80 50 70 6 100 260 <2000 

Dusitany          
(µg/l) 60 nestan. 48 <15 52 28 28 <100 <200 

Dusičnany       
(µg/l) 8170 nestan. 5000 <2000 13400 16500 12100 11600 13800 

RL 105°C                
(mg/l) 320 230 170 240 200 210 200 210 200 

 
 
 

4.4.2 Výsledky v aktuálním období 2010 
 
 
 Sledování jednotlivých pozorovacích objektů v roce 2010 bylo prováděno na 

základě hodnocení výsledků laboratorních analýz na odebraných vzorcích vody v roce 

2009 (Šmolka M., 2008). 

 

 Výsledky v aktuálním období v roce 2010 jsem zpracovala do níže uvedené tabulky 

č. 11: 
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Tabulka č. 11:  Odval Oprechtice – chemismus podzemní vody (2010) 

*) mezné hodnoty dle Vyhlášky MZd ČR č.252/2004 

 

 

 Sledované parametry nepřekročily doporučované limity. Nemají žádný dopad na 

ŽP. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETR 
Kriteria  B/C 

(µg/l) 

NAMĚŘENÁ 
HODNOTA 

sírany                    (µg/l)  250 000 * 71 000 
chloridy                 (µg/l) 100 000 / 150 000 10100 
fenoly                     (µg/l)  750 / 1 000 20 
pH 6,5 – 9,5 * 6,7 
Amonné ionty        (µg/l) 1 200 / 2 400 170 
Dusitany                (µg/l)  200 / 400 <200 
Dusičnany             (µg/l) 50 000 * 13 600 
RL 105°C                (mg/l) - 200 

Obr. č.10: pohled na monitorovací vrt V-16 na úpatí 
rekultivovaného odvalu Oprechtice (zdroj: vlastní archív) 
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4.5 Odkališt ě  Pilík 3 

4.5.1 Přehled archivních výsledků 2001 - 2009  
 
Tabulka č.12: Vývoj sledovaných ukazatelů na vrtu V-11 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                    
sledovaný 
ukazatel                   
sírany                    
(µg/l) 237000 114 100 140000 160000 184000 145000 160000 164000 160000 

chloridy                 
(µg/l) 60 500 106 000 120000 110000 131000 85 000 151000 110000 60 500 

fenoly                     
(µg/l) 30 10 10 160 <10 30 20 40 30 

pH 6,7 6,4 6,5 6,9 6,5 6,6 6,6 6,5 6,6 
Amonné ionty        
(µg/l) 520 4890 4030 1190 590 930 960 2300 <2000 

Dusitany          
(µg/l) 160 nestan. <15 42 81 31 34 <100 <200 

Dusičnany        
(µg/l) 2150 nestan. 5070 5920 <2000 <2000 <2000 <500 <500 

RL 105°C                
(mg/l) 760 640 600 620 710 560 670 660 560 

 
 
 

4.5.2 Výsledky v aktuálním období 2010 
 
 
 Sledování jednotlivých pozorovacích objektů v roce 2010 bylo prováděno na 

základě hodnocení výsledků laboratorních analýz na odebraných vzorcích vody v roce 

2009 (Šmolka M., 2008). 

 

 Výsledky v aktuálním období v roce 2010 jsem zpracovala do níže uvedené tabulky 

č. 13: 
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Tabulka č. 13:  Odkaliště Pilík 3 - chemismus podzemní vody (2010)       

*) mezné hodnoty dle Vyhlášky MZd ČR č.252/2004 

 

 Sledované parametry u této struktury jsou v podlimitních hodnotách a nepředstavují 

žádný významný dopad na ŽP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETR 
Kriteria  B/C 

(µg/l) 

NAMĚŘENÁ 
HODNOTA 

sírany                    (µg/l)  250 000 * 138 000 
chloridy                 (µg/l) 100 000 / 150 000 69 800 
fenoly                     (µg/l)  750 / 1 000 30 
pH 6,5 – 9,5 * 6,9 
Amonné ionty        (µg/l) 1 200 / 2 400 670 
Dusitany                (µg/l)  200 / 400 <200 
Dusičnany             (µg/l) 50 000 * <500 
RL 105°C                (mg/l) - 570 

Obr. č. 11,12: pohled na 
nádrž Pilík 3 
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4.6 Odkališt ě  NP-1 

 

4.6.1 Přehled archivních výsledků 2001 - 2009  
 
Tabulka č.14: Vývoj sledovaných ukazatelů na vrtu V-18 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                    
sledovaný 
ukazatel                   
sírany                    
(µg/l) 157000 92 300 140000 200000 312000 95600 146000 171000 144000 

chloridy                 
(µg/l) 51 600 12 400 16 000 11 000 17 800 7 100 8 400 7 810 <10000 

fenoly                     
(µg/l) 30 <10 0 40 50 20 20 10 20 

pH 6,60 6,88 7,13 6,90 7,30 7,10 7,00 7,20 7,10 
Amonné ionty        
(µg/l) 940 280 40 820 120 900 4 340 150 <2000 

Dusitany          
(µg/l) 100 nestan. 30 166 56 64 85 100 <200 

Dusičnany      
(µg/l) 4 270 nestan. <2000 11 400 3 250 3 400 2 000 3 790 4 650 

RL 105°C                
(mg/l) 720 900 850 760 980 550 600 730 560 

 
 
 

4.6.2 Výsledky v aktuálním období 2010 
 
 
 Sledování jednotlivých pozorovacích objektů v roce 2010 bylo prováděno na 

základě hodnocení výsledků laboratorních analýz na odebraných vzorcích vody v roce 

2009 (Šmolka M., 2008). 

 

 Výsledky v aktuálním období v roce 2010 jsem zpracovala do níže uvedené tabulky 

č. 15: 

 

 

 

 

 

 



Bc. Petra Tichá: Zhodnocení vývoje znečištění podzemní vody odvalů a odkališť dolu Paskov 

 

2010         33 
 

Obr. č. 13,14: pohled na výpust kalu do 
nádrže NP-1 z úpravny  
(zdroj: vlastní archív) 

Tabulka č.15:  Odkaliště NP-1, chemismus podzemní vody  (2010) 

*) mezné hodnoty dle Vyhlášky MZd ČR č.252/2004 

 

 Sledované parametry nepřekročily doporučované limity a jsou bez významného 

dopadu na ŽP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETR 
Kriteria  B/C 

(µg/l) 

NAMĚŘENÁ 
HODNOTA 

sírany                    (µg/l)  250 000 * 205 000 
chloridy                 (µg/l) 100 000 / 150 000 <100 
fenoly                     (µg/l)  750 / 1 000 40 
pH 6,5 – 9,5 * 7,7 
Amonné ionty        (µg/l) 1 200 / 2 400 <40 
Dusitany                (µg/l)  200 / 400 <200 
Dusičnany             (µg/l) 50 000 * <500 
RL 105°C                (mg/l) - 860 
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4.7 MĚŘENÍ ELEKTROLYTICKÉ KONDUKTIVITY NA 
JEDNOTLIVÝCH POZOROVACÍCH OBJEKTECH 
(VRTECH) 

 

 Měření elektrolytické konduktivity jsem prováděla na jednotlivých odvalech a 

odkalištích. Naměřené hodnoty jsou zpracovány do tabulek č. 16, 17, 18. Měření bylo 

provedeno ručním přístrojem firmy Mettler Toledo. Dále bylo provedeno měření úrovně 

hladiny podzemní vody elektroakustickým hladinoměrem na jednotlivých objektech včetně 

měření teploty podzemní vody (umístění viz. příloha č.4). 

 

Tabulka č.16: Terénní měření ze dne  21.12.2009 

objekt V-8 V-9 V-12 V-15 V-16 V-11 V-18 
            

úrove ň hladiny 9,42 6,41 9,75 6,09 7,7 3,05 4,13 
m p.t.               
elektrolytická  
konduktivita 650 1473 779 2520 293 1080 1039 
µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm 
teplota 11,3 9 8,4 8,1 6,7 7,8 6,6 
°C               

 

Tabulka č.17: Terénní měření ze dne  12.2.2010 

objekt V-8 V-9 V-12 V-15 V-16 V-11 V-18 
            

úrove ň hladiny / / / / / / / 
m p.t.               
elektrolytická  
konduktivita 464 1221 733 3220 259 925 1112 
µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm 
teplota / / / / / / / 
°C               
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Tabulka č.18: Terénní měření ze dne  21.4. 2010 

  

 

Definice konduktivity: 

 

 „Elektrolytická konduktivita, která se v rozborech vody označuje jako konduktivita, 

je míra koncentrace ionizovatelných anorganických a organických součástí vody (dříve se 

používal také název měrná elektrolytická vodivost). U přírodních a užitkových vod, 

s velmi nízkou koncentrací organických látek, je mírou obsahu anorganických elektrolytů 

(aniontů a kationtů). Konduktivita je ve zředěných roztocích lineární funkcí koncentrace 

iontů. Složky, které jsou u těchto vod přítomné převážně jako neelektrolyty (křemík, bor), 

se na konduktivitě nepodílejí. U průmyslových odpadních vod, obsahujících ionizovatelné 

organické látky, musí být vztah konduktivity k anorganickým rozpuštěným látkám 

posuzován obezřetně. 

Konduktivita je převrácenou hodnotou odporu v Ohmech, obsaženého mezi dvěma 

elektrodami o ploše 1 m2, které jsou od sebe vzdáleny 1 m. Jednotkou vodivosti 

(konduktance) je siemens (S) a jednotkou konduktivity je S.m-1, v hydrochemii a analytice 

vody obvykle mS.m-1“(Pitter, P., 1999). 

 

Výsledky měření: 

 

- jak je patrné ze tří uskutečněných měření elektrolytické konduktivity, jsou si jejich 

hodnoty až na drobné rozdíly velmi podobné.  Jak se dalo očekávat, nejvyšší hodnoty 

elektrolytické konduktivity byly naměřeny u vzorku podzemní vody z vrtu V-15, 

situovaného u objektu odval Staříč III. Důvody jsou tu zřejmé, a těmi je činná skládka 

odpadů  „Skladeko“, která se na znečištění podílí větší měrou, než samotný odval. Naopak 

objekt V-8 V-9 V-12 V-15 V-16 V-11 V-18 
            

úrove ň  hladiny 9,20 5,71 8,3 4,32 6,23 2,57  
m p.t.                
elektrolytická  
konduktivita 610 1177 837 2020 295 1210 1381 
µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm 
teplota 12,6 10,2 9,4 10,9 8,4 8,4 7,7 
°C               
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poměrně nízké hodnoty elektrolytické konduktivity byly naměřeny u vzorku podzemní 

vody z vrtu V-16 u odvalu „Oprechtice“, který je již od roku 2002 rekultivován. Dá se 

předpokládat, že podobný vývoj nastane i u ostatních odvalů, jakmile dojde k jejich 

rekultivaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.13: pohled na provádění měření 
(zdroj: vlastní archív) 
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5. ZÁV ĚR, MOŽNOSTI DALŠÍHO VYUŽITÍ 
PŘEDMĚTNÝCH ODVALOVÝCH STRUKTUR 
 

 

 Zájmové území (jednotlivé odvaly a odkaliště) se nacházejí v zastavěných územích. 

Jakákoliv nakládání s odpadními vodami je nutno dle platné legislativy sledovat 

a monitorovat možný vývoj znečištění a zabránit tak možné kontaminaci podzemní vody 

využívané především jako zdroje pitné vody. 

  

 Na jednotlivých odvalech a odkalištích se pravidelně monitoruje režim podzemní 

vody a sledují se vytipované ukazatele jejího možného znečištění. Tento monitoring je 

prováděn od roku 2001 a provádí se formou jednorázových odběrů a analýz podzemní 

vody z vrtů situovaných v blízkosti odvalů a odkališť.  

 

 V roce 2010 byly odebrány vzorky podzemní vody: 

- odval „D“ – Řepiště vrty V-8, V-9 

- odval Staříč II  vrt V-12 

- odval Staříč III-Strážnice vrt V-15 

- odval Oprechtice  vrt V-16 

- odkaliště Pilík 3  vrt V-11 

- odkaliště NP-1  vrt V-18 

 

 Umístění jednotlivých vrtů jsou přílohou č. 4 této diplomové práce. 

 

 Metodika hodnocení vlivů vycházela z předpokladů, že kontaminanty, které 

jsou běžnou součástí odvalového materiálu či výplně odkaliště, jsou většinou 

identifikovatelné v podzemní vodě v okolí hodnocené geologické struktury. Rozsah 

potenciálních kontaminantů byl odvozen dle původu odvalového materiálu (podrobné 

vytipování bylo provedeno v rámci úvodního vzorkování v roce 2001), od této doby 

zůstalo ve stejném rozsahu. V této diplomové prácí jsem uvedla pouze část možných 

kontaminantů.  
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 V minulých letech bylo nejvýraznější znečištění indikováno v podzemní vodě 

odvalu Staříč III – překročení limitu mezné hodnoty dle Vyhlášky MZd ČR č.252/2004 

u síranů a dusičnanů, dle Kritérií znečištění zemin a podzemní vody (součást 

Metodického pokynu odboru pro ekologické škody MŽP ČR – příloha zpravodaje MŽP 

č. 8, rok 1996) byly překročeny limitní hodnoty u chloridů (kritérium C), dusitanů 

(kritérium C) a u amonných iontů (kritéria B i C). Při aktuálním měření v roce 2010 byly 

překročeny hodnoty síranů a chloridů, avšak v mnohem menší míře. Sledovaný trend je 

víceméně neměnný nebo příznivě klesající. Vše je výrazně ovlivněno blízkostí skládky 

odpadů „Skladeko“. 

 Dále u odvalu „D“ Řepiště (u pozorovacího objektu V-9) byly naměřeny 

nadlimitní hodnoty síranů dle Vyhlášky MZd ČR č.252/2004. V roce 2010 byla naměřena 

opět jejich nadlimitní hodnota, nikterak však nepřevyšuje průměrné naměřené hodnoty za 

celé sledované období. 

 Odval Staříč II  vykazoval za celé období nadlimitní hodnoty dle Vyhlášky MZd 

ČR č.252/2004 pouze u síranů, a to do roku 2005. Od tohoto roku byla ostatní měření pod 

limitem, a hodnoty vykazují klesající trend. Poslední měření v roce 2010 tento vývoj 

potvrdilo, když  byla naměřena vůbec nejnižší hodnota síranů po za celé sledované období.        

 Rekultivovaný odval Oprechtice (rekultivace proběhla v r. 2002) po celé sledované 

období nepotvrdil žádné nadlimitní hodnoty kontaminantů v podzemní vodě podle platné 

legislativy, a to ani v roce 2010. 

 U odkaliště Pilík 3 byly několikrát překročeny kritéria B dle Kritérií znečištění 

zemin a podzemní vody (součást Metodického pokynu odboru pro ekologické škody MŽP 

ČR – příloha zpravodaje MŽP č. 8, rok 1996) u chloridů. Celkem 3x nastalo překročení 

limitů u amonných iontů, ne však výrazné. Od roku 2009 došlo k výraznému snížení 

obsahu síranů i chlorid ů, rovněž amonných iontů. Měřené hodnoty kontaminantů v roce 

2010 jsou v podlimitních hodnotách dle platné legislativy. 

 Odkalovací nádrž NP-1 je po celé sledované období v podlimitních hodnotách 

znečištění podzemní vody z monitorovacího vrtu. Pouze 1x byla překročena hodnota 

síranů (r. 2005) dle Vyhlášky MZd ČR č.252/2004 a 1x bylo překročené kritérium C (dle 

Kritérií znečištění zemin a podzemní vody (součást Metodického pokynu odboru pro 
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ekologické škody MŽP ČR – příloha zpravodaje MŽP č. 8, rok 1996) u amonných iontů 

(r. 2007). 

Při posledním měření kontaminace podzemní vody u tohoto odkaliště vykazovaly všechny 

látky podlimitní hodnoty. 

  

 Lze říci, že zvýšené hodnoty síranů, které se často v podzemní vodě u těchto 

struktur (odvalů a odkališť) vyskytují v nadlimitních hodnotách, mají přímou souvislost 

s chemickým složením karbonských hornin a z hlediska okolního geoprostředí a ŽP jsou 

bez negativních dopadů. Jsou to typické kontaminanty pro tyto struktury. Doporučuje se 

tedy pro rok 2011 monitorování totožné jako v roce 2010 a není nutné měnit plán 

monitorovacích prací.  

 Plány s uvedenými odvalovými strukturami do budoucna: všechny výše uvedené 

antropogenní geologické objekty – ať už se jedná o odvaly (haldy) nebo odkaliště, budou 

postupně rekultivovány. U některých již k rekultivaci došlo – např. u odvalu „Oprechtice“ 

už v roce 2002. Počítá se s jejich zalesněním, převážně listnatými stromy (někde již rostou 

náletové dřeviny), a jejich následnému začlenění do krajiny. 
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