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Summary

The submitted work is focused on the processing of geochemical characteristics of lagoons 
OSTRAMO.  In  the  theoretical  part  there  are  summarized  geological  and  hydro  geological 
characteristics, climatic and hydro chemical conditions of service locality, water contamination and 
geochemistry of organic and inorganic pollutants. It also outlined the development of lagoon areas 
OSTRAMO and corrective measures which were made. Then follows the methodical part in which 
are  explained  principles  of  geochemical  simulation,  geochemical  programme  PHREECQ  for 
Windows, possibilities of its usage and formation procedure of equilibrium speciation models. In 
the next part of my work there is the evaluation of the development of pollutants and results of 
geochemical simulation. At the close there are discussed causes of environmental pollution.

Keywords: geochemical  characteristics,  inorganic  and  organic  pollutants.  contamination, 
geochemical simulation, PHREEQC

Anotace

Předložená práce je zaměřena na zpracování geochemické charakteristiky lagun OSTRAMO. 
V první  části  je shrnuta  geologická,  hydrogeologická a hydrologická charakteristika,  klimatické 
poměry,  hydrochemické poměry zájmové lokality,  kontaminace vod a geochemie anorganických 
a organických  polutantů.  Dále  je  zde  shrnut  vývoj  území  lagun  OSTRAMO  a  provedených 
nápravných opatření. Následuje metodická část, ve které jsou vysvětleny principy geochemického 
modelování, geochemický program PHREECQ for Windows, možnosti jeho použití a postup tvorby 
rovnovážných  speciačních  modelů.  V  další  části  je  zhodnocen  vývoj  polutantů  a  výsledky 
geochemického modelování. V závěru práce jsou prodiskutovány příčiny kontaminace přírodního 
prostředí.

Klíčová  slova: geochemická  charakteristika,  anorganické  a  organické  polutanty,  kontaminace, 
geochemické modelování, PHREEQC
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Seznam použitých zkratek

Al3+ hlinitý kation PAL – A anionaktivní tenzidy
As arsen PAU polycyklické aromatické uhlovodíky
BTEX aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, PCB polychlorované bifenyly

ethylbenzen, xylen) PO4
3- fosforečný anion

Ca vápník PTS podzemní těsnící stěna
Ca2+ vápenatý kation R molární plynová konstanta
Cl chlor Ra radium
Cl- chloridový anion RL ropné látky
Cr chrom RU ropné uhlovodíky
CrIII trojmocný chrom S síra
CrVI šestimocný chrom SO2 oxid siřičitý
ČD České dráhy SO4

2- sírany
DDS dočasná dekontaminační stanice SV severovýchod
E0 standardní potenciál SZ severozápad
EIA posuzování vlivů na životní prostředí T termodynamická teplota
F Faradayova konstanta TPS – NOLO 1 alternativní palivo
Fe železo
FeII dvojmocné železo
FeIII trojmocné železo
H+ vodíkový kation
HNO havarijní nápravná opatření
JJV jihojihovýchod
JJZ jihojihozápad
JV jihovýchod
JZ jihozápad
K draslík
LNAPL látky tvořící fázi lehčí než voda
Mg hořčík
MnII dvojmocný mangan
MŽP Ministerstvo životního prostředí
n počet elektronů
N dusík
Na sodík
NEL nepolární extrahovatelné látky
NH3 amoniak
NH4

+ amonný kation
ORP oxidačně – redukční potenciál
PAL fenylalanin
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 1 Úvod
Problematika  likvidace  starých  ekologických  záteží  je  v  poslední  době  velmi 

rozšířeným problémem, který se stále více dostavá do podvědomí obyvatelstva. Jednou 
z nejvýznamnějších  starých  ekologických  zátěží  je  i  areál  skládek  odpadů  z  bývalé 
rafinérie minerálních olejů OSTRAMO, dnes tzv. laguny OSTRAMO. Odpady zde byly 
ukládány od počátku 20. století, kdy vznikla první laguna. Do poloviny 70. let zde byly 
vybudovány postupně čtyři laguny o celkové rozloze 7 ha. Provoz rafinérie byl definitivně 
zastaven v roce 1996. 

Skládky negativně působí na své okolí nepříjemným zápachem. Mají nepříznivý vliv 
na životní prostředí. Aby se zamezilo kontaminaci podzemních vod, začala se v roce 1972 
budovat  podzemní těsnící stěna. V současné době se laguny postupně odtěžují a jejich 
odpad se zpracovává na alternativní palivo. Cílem rekultivace území je přeměna skládek na 
lesopark.

Cílem této práce je zhodnotit vývoj organických a anorganických polutantů v čase 
a za  pomoci  geochemického  modelovacího  programu  PHREEQC  for  Windows 
prozkoumat, jak se bude s rostoucí hloubkou měnit chování nejvýznamnějších polutantů, 
jaké minerály se budou v jednotlivých hloubkách rozpouštět nebo naopak srážet. 

 2 Teoretická část

 2.1 Geologická charakteristika oblasti
Zájmová oblast se kartograficky řadí na list 15 – 43 Ostrava. Dochází zde ke styku 

dvou odlišných geologických jednotek – Českého masívu a Karpatské soustavy (Čurda 
a kol., 1992).  

Český masiv  je  zbytkem rozsáhlého  variského  (hercynského)  horstva,  které  bylo 
vyvrásněno při  variském (hercynském) vrásnění  před 380 – 300 miliony let  (obr.  2.1). 
Příčinou vzniku tohoto orogénu byla kolize staré pevniny Gondwany a Laurussie (Chlupáč 
a kol., 2002).
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Obr. 2.1: Základní regionálněgeologické rozdělení variské stavby Českého masivu 

(Chlupáč a kol., 2002)

V rámci Českého masivu se vyčleňují tyto oblasti (Chlupáč a kol., 2002):
• Moldanubická oblast (moldanubikum)
• Tepelsko – barrandienská oblast (bohemikum)
• Sasko – durynská oblast (saxothuringikum)
• Západosudetská oblast
• Moravskoslezská oblast

Západní  Karpaty náleží  k  orogennímu pásmu tethydních  alpid,  které  se  táhne  ze 
Španělska až do JV Asie. Na území České republiky zasahují pouze na východě Moravy 
a Slezska.  Vývoj  Západních  Karpat  začíná  po  skončení  variské  orogeneze.  Migrace 
orogenních procesů postupovala směrem k severu a v Západních Karpatech se projevila 
zonalitou orogénu. Karpaty se od jihu k severu dělí na vnitřní, centrální a vnější Západní 
Karpaty.  Na naše území na Moravě a ve Slezsku zasahují  jen vnější  Karpaty (Kachlík, 
2003).

Na našem území jsou vnější  Karpaty reprezentovány dvěma akrečními flyšovými 
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komplexy a karpatskou předhlubní. Starší akreční komplex je tvořen křídovými, ale hlavně 
paleogenními  siliciklastickými  komplexy,  které  náleží  magurské  skupině  příkrovů 
přílehající k bradlovému pásmu. V magurské skupině příkrovů převládají písčité členy nad 
jílovci, prachovci a hrubšími klastiky (Kachlík, 2003).

Mladší  akreční  komplex  je  na  našem  území  tvořen  pouzdřanskou,  ždánickou, 
podslezskou, slezskou a předmagurskou jednotkou (obr.2.2). Sedimenty mají stáří jura až 
střední  miocén.  Jedná  se  o  flyšové  siliciklastické  sledy  –  střídání  pískovců,  jílovců 
a slepenců.  Ve  slezské  jednotce  jsou  zastoupeny  karbonáty.  Jednotky  tohoto  mladšího 
akrečního komplexu byly během miocénu nasunuty na karpatskou předhlubeň (Kachlík, 
2003).

Obr. 2.2: Regionální geologické dělení Západních Karpat na našem území (Chlupáč a kol.,  

2002)

Legenda: 1 – Český masiv; 2 – spodní miocén karpatské předhlubně; 3 – střední miocén;  
4 – svrchní miocén; 5 – pliocén; 6 – pouzdřanská jednotka; 7 – ždánická a podslezská 
jednotka; 8 – zdounecká j.; 9 – slezská j.; 10 – předmagurská j.; 11 – račanská j. magurské 
skupiny příkrovů;  12 – bystrická j.;  13 – bělokarpatská j.;  14 – příkrovy a přesmyky;  
15 – zlomy; 16 – okraj transgrese; 17 – linie geologických řezů; 18 - vrty

Převážná  část  zájmového  území  náleží  geomorfologické  podsoustavě 
Vněkarpatských sníženin (Ostravská pánev a Oderská brána). Menší část, která leží na SZ, 
patří  k  podsoustavě  Východních  Sudet  (Vítkovická  vrchovina).  Malý  výběžek 
Západobeskydského podhůří zasahuje na dané území na JJV (Čurda a kol., 1992).

2010/2011 Str.: 3



Martina Valentová: Geochemická charakteristika lagun OSTRAMO

Český masív je na tomto území zastoupen moravskoslezskou oblastí, která je tvořena 
transgresívním devonem, na který navazuje spodní karbon. Na spodním karbonu spočívají 
molasové sedimenty svrchního uhlonosného karbonu (hornoslezská pánev).  K Českému 
masívu dále  patří  i  sedimentární  výplň vněkarpatské předhlubně.  Jedná se o sedimenty 
miocénu, které tvoří autochtonní obal východních svahů Českého masívu (Čurda a kol., 
1992).

Karpatská soustava je zde zastoupena vněkarpatskými příkrovy, které tvoří slezská 
a podslezská  jednotka.  Tyto  příkrovy  byly  během  alpinské  orogeneze  přesunuty  přes 
miocenní sedimenty vněkarpatské předhlubně.

Výše uvedené geologické jednotky jsou pokryty kvartérními sedimenty (obr. 2.3). 
Jedná  se  o uloženiny  ledovcové,  lakustrinní,  fluviální,  organické,  eolické  a  deluviální 
(Čurda a kol., 1992).

Zájmová oblast leží v blízkosti severozápadního okraje spodnobádenské předhlubně 
vnějších Karpat. Nachází se při jejím denudačním styku se spodním karbonem jesenického 
bloku Českého masívu. Podloží kvartéru je nejčastěji tvořeno zpevněnými vápnitými jíly 
až jílovci, které jsou spodnobádenského stáří. Jejich vrstevnatost je nezřetelná. Tyto pelity 
jsou  slabě  prachově písčité,  místy s  laminami  až  decimetrovými  vložkami  prachového 
až jemnozrnného  písku.  Pro  nadložní  propustné  horniny  kvartéru  tvoří  pelity  počevní 
izolátor.  V  glaciálech  v  pleistocénu  byl  tvar  povrchu  před  usazením  čtvrtohorních 
sedimentů  formován  promrzáváním  a  soliflukcí.  Větší  část  promrzáním  rozvolněných 
vápnitých jílů byla později odstraněna říční erozí (Rapantová a kol., 1999).

Obr. 2.3: Geologická mapa 1:50000 (www.geology.cz)
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 2.1.1 Karbon
Na Ostravsku je zastoupen spodní karbon v kulmském vývoji a uhlonosný svrchní 

karbon (obr. 2.4) (Chlupáč a kol., 2002).

Obr. 2.4: Stratigrafické schéma karbonu moravskoslezské oblasti (Chlupáč a kol., 2002)

Legenda:  s.  -  souvrství,  m.b.  -  moravskoberounské  slepence,  slep.  -  slepence,  
břidl. - břidlice

Kulmskou  sedimentaci  představuje  hradecko  –  kyjovické  souvrství.  V  nižších 
hradeckých vrstvách převažují  lavicovité  droby,  ve kterých se nachází  čočky slepenců, 
v kyjovických vrstvách přibývají  prachové a  jílové  polohy,  droby zde tvoří  jen vložky 
(Chlupáč a kol., 2002).

Svrchnímu  karbonu  náleží  hornoslezská  pánev,  která  má  trojhúhelníkovitý  tvar. 
Nachází se na území Polska a na naše území zasahují pouze její nejjižnější výběžky v okolí 
Frenštátu pod Radhoštěm. Sedimenty hornoslezské pánve jsou téměř z celé části překryty 
sedimenty karpatské předhlubně a  flyšovými  příkrovy Západních  Karpat.  Hornoslezská 
pánev má značné zásoby černého uhlí. Je to největší černouhelná pánev na území České 
republiky.  Převážnou  část  podloží  hornoslezské  pánve  tvoří  hradecko  –  kyjovické 
souvrství, ze kterého se plynule vyvíjejí sedimenty uhlonosné molasy (Kachlík, 2003).
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Svrchní  karbon  hornoslezské  pánve  se  z  hlediska  stratigrafie  dělí  na  ostravské 
a karvinské  souvrství.  Ostravské  souvrství  náleží  spodnímu  namuru,  jeho  mocnost 
dosahuje až 3 200 m. Toto souvrtsví představuje paralickou uhlonosnou molasu. Střídají se 
zde  kontinentální  a  mořské  uloženiny,  které  byly usazené  až  po  hlavní  fázi  variského 
vrásnění. Ostravské souvrství je velmi pestré. Dochází zde k cyklickému střídání mořské, 
brakické a kontinentální facie. Tyto cyklické sledy jsou ovlivňovány tektonickými procesy, 
klimatickými výkyvy, změnami úrovně mořské hladiny i vulkanickou činností. Cyklicky se 
zde  opakuje  sled:  hrubozrnné  bazální  pískovce  –  prachovce  –  uhelná  sloj  –  jílovce 
(s mořskou, brakickou a sladkovodní faunou) (Chlupáč a kol., 2002).

Mořské transgrese přicházely od SSV směrem k JJZ. Reprezentují je mořská patra, 
což jsou intervaly s mořskou nebo brakickou sedimentací.  Jedná se především o jílové 
sedimenty. Mořská patra jsou důležitá z hlediska stratigrafie. Dělí se podle nich souvrství 
na vrtsvy petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské. Brakické polohy se označují jako 
patra lingulová (podle ramenonožců).

Uhelné sloje značí období tektonického klidu. V ostravském souvrství je velký počet 
slojí, z nichž je však jen necelá čtvrtina těžitelná.

V ostravském souvrství se vyskytují také horniny vulkanického původu (tufy, tufity). 
Jedná se o kyselý, ryolitový vulkanismus. Uvnitř uhelných slojí se vyskytují vložky tufů 
(tonsteinů).  Dále  se  zde  vyskytují  brousky,  což  jsou  vložky  složené  ze  smíšeného 
vulkanického a sedimentárního materiálu,  které se nachází mimo sloje (Chlupáč a kol., 
2002).

Nadložní karvinské souvrství dosahuje mocnosti až přes 1 000 m. Toto souvrství je 
však zachováno pouze v denudačních reliktech v karvinské,  frenštátské a jablunkovské 
části  pánve.  Nejsou  zde  zastoupeny  mořské  polohy,  jedná  se  tedy  o  kontinentální 
uhlonosnou molasu. Karvinské souvrství se vyznačuje cyklickou stavbou: bazální pískovce 
(arkózy,  popř.  slepence)  –  jemnozrnné  pískovce  –  prachovce  –  uhelná  sloj  –  šedé 
prachovce a jílovce. Uhelných slojí je v karvinském souvrství méně než v ostravském, mají 
však větší mocnost, a to až 180 cm. Na karvinském souvrtsví spočívají uloženiny karpatské 
předhlubně (Chlupáč a kol., 2002).

 2.1.2 Hlavní terasa
Hlavní  terasa  je  tvořena  štěrky a  písčitými  štěrky (obr.  2.5),  které  se  uložily  ve 

starších čtvrtohorách.  Jsou to  nánosy řeky Ostravice a  Odry (Rapantová a  kol.,  1999). 
U hlavní terasy se rozlišují dva různě staré akumulační stupně - spodní (starší) a svrchní 
(mladší)  akumulační stupeň (Macoun a kol.,  1965). Na konci elsterského glaciálu a na 
začátku  holsteinského  interglaciálu  se  uložil  spodní  akumulační  stupeň,  tzv.  spodní 
akumulace. Na začátku saalského glaciálu se uložil svrchní akumulační stupeň, tzv. svrchní 
akumulace hlavní terasy (Rapantová a kol., 1999).

Spodní akumulace hlavní terasy je složena ze štěrků a štěrkopísků, které leží většinou 
na vápnitých jílech vyššího miocénu. Vyjímkou je levý břeh Odry mezi ústím řeky Opavy 
a Ostravice,  kde  leží  její  denudační  zbytky  na  karbonských  břidlicích  a  pískovcích 
(Rapantová a kol., 1999).
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Obr. 2.5: Schematický geologický profil (upraveno podle Rapantová a kol., 1999)

Na Ostravsku se na počátku saalského glaciálu vytvořilo před čelem ledovce hrazené 
jezero. V něm se ukládaly glacilakustrinní a v menší míře i glacifluviální sedimenty, které 
patří svrchní akumulaci. Jižně od Ostravy přecházejí tyto uloženiny do mladší akumulace 
hlavní terasy. Svrchní akumulace hlavní terasy zasahuje z jižního okolí Ostravy pouze do 
těchto ostravských čtvrtí: Stará Bělá, Výškovice a západní část Hrabové (včetně Bělského 
lesa). V podloží jsou opět převážně vápnité jíly vyššího miocénu.

Na okrajích terasového stupně přetéká podzemní voda ze svrchní akumulace hlavní 
terasy  do  spodní  akumulace  a  odtud  dále  do  údolní  terasy  řeky Odry  nebo  Ostravice 
(Rapantová a kol., 1999).

 2.1.3 Údolní terasy Odry a Ostravice
Údolní terasy jsou vyvinuty po obou stranách toku řeky Odry i Ostravice. Podloží 

údolní terasy řeky Odry je většinou tvořeno vápnitými jíly svrchního miocénu (spodního 
bádenu). Pouze při soutoku řeky Odry s Ostravicí báden denudačně vykliňuje a díky tomu 
údolní terasa leží přímo na svrchním karbonu. Západně od zájmového území leží údolní 
terasa na výplni tzv. přehloubeného koryta (Rapantová a kol., 1999).

Údolní terasu tvoří dvě litologicky odlišná souvrství (Macoun a kol, 1965). Fluviální 
štěrkopísky tvoří spodní část, ve které se místy vyskytují nepravidelné polohy jílovitých 
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písků. Písky a štěrky jsou většinou hlinitopísčité, středně a hrubě zrnité. Velikost valounů 
štěrků  je  15  až  20  cm a  směrem po proudu klesá  na  5  až  10  cm.  Mezerní  hmota  je 
především písčitá a obsahuje proměnlivý podíl jílu. Písky a písčité jíly mohou ve štěrcích 
vytvářet  souvislé  plochy  a  čočky.  Svrchní  část  je  tvořena  souvrstvím  náplavových 
a povodňových hlín, které dosahují mocnosti 3 – 5 m (Rapantová a kol., 1999).

 2.1.4 Přehloubené koryto
Vrstevní sled v přehloubených korytech má na bázi štěrky, písčité štěrky a nad nimi 

jsou uloženy písky, které mají místy vložky jílu a jílovitého písku (Macoun a kol., 1965).
V nejstarším pleistocénu byl povrch bádenských pelitů rozčleněn údolní sítí, která 

byla  vyplněna  převážně  fluviálními  sedimenty,  místy  i  sedimenty  fluviolakustrinními. 
Podložní fluviální  sedimenty spolu s fluviolakustrinními sedimenty,  které byly většinou 
sneseny až  na úroveň původního peneplénu,  se  zachovaly pouze  v údolních  depresích 
(Rapantová a kol., 1999).

 2.1.5 Navážky
Pravobřežní údolí řeky Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice je velmi silně 

antropogenně ovlivněno. Jedná se o různě mocné vrstvy navážek z hlušiny ostravských 
dolů,  v  menším  množství  stavební  odpad,  který  představují  dlažební  kostky,  cihly, 
základový kámen, bloky betonu různých rozměrů. Hlušinový materiál pochází z bývalého 
Dolu Jan Šverma. Představují ho svrchnokarbonské pískovce, prachovce a jílovce, které 
mají  určitý  podíl  uhelné  frakce.  Tento  materiál  se  používal  k  vyplnění  původních 
morfologických depresí, ale i poklesových kotlin, které vznikaly v důsledku důlní činnosti 
(Rapantová a kol., 1999).

Mimo  jiné  se  používal  také  například  na  násypy  místních  komunikací 
(Mariánskohorská ulice, tratě a nadráží ČD) a na stavbu protipovodňových hrází. Mocnost 
navážek je různá a pohybuje se od několika decimetrů do 8 až 10 m (Rapantová a kol., 
1999).

 2.1.6 Hlíny
Hlíny (povodňové sedimenty) tvoří nejvyšší člen čtvrtohorních sedimentů. Jedná se 

o žlutavé až žlutošedé písčité, resp. prachově písčité hlíny, které místy přechází do jemně 
písčitých jílů. Tyto hlíny, které často mají charakter sprašových hlín, tvoří až 7 m mocné 
nadloží štěrků teras. Mrtvá ramena jsou místy zahloubena do štěrků údolní terasy. Některá 
se do nich zařezávají, jiná jsou kryta povodňovými hlínami. Výplň těchto mrtvých ramen 
je  tvořena  hlavně  humózními,  prachově  i  jemně  písčitými  hlínami,  méně  často  pak 
písčitými  jíly  nebo  jílovitými  jemnozrnnými  písky.  V  centrálních  částech  se  místy 
vyskytují až 4 m mocné pruhy rašeliny (Rapantová a kol., 1999).

Nivy meandrujících řek Odry a Ostravice se vytvořily během eemského interglaciálu, 
kdy došlo k poslední hloubkové erozi. Během viselského glaciálu se zde uložily štěrky 
údolní terasy. V holocénu došlo na jejich povrchu k vytvoření dvou erozních stupňů, které 
jsou pokryté povodňovými hlínami (Bujok a kol., 1994).
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 2.2 Hydrogeologická a hydrologická charakteristika oblasti
Z  hydrogeologického  hlediska  náleží  zájmové  území  k  rajonu  základní  vrstvy 

2261 Ostravská pánev – ostravská část (obr. 2.6) a k rajonu svrchní vrstvy 1510 Kvartér 
Odry (http://heis.vuv.cz).

Obr. 2.6: Hydrogeologická rajonizace (http://heis.vuv.cz)

Zájmové území hydrograficky náleží do povodí Odry.  Odra odvodňuje převážnou 
část území na západě a jihu, východní část je odvodňována řekou Ostravicí a severní část 
je odvodňována řekou Opavou.  Odra se  v  široké  údolní  nivě  vyznačuje  velmi mírným 
spádem. Její koryto silně meandruje mezi Studénkou a Výškovicemi. Ostravice, Lubina 
a Ondřejnice mají charakter bystřinného horského toku. Povrchové toky jsou znečištěné 
občasným  vypouštěním  odpadních  důlních  vod  (Čurda  a  kol.,  1965).  Přirozený  směr 
proudění podzemních vod údolní nivy je v širším okolí zájmové lokality generelně k řece 
Odře a k soutokové oblasti Odry s Ostravicí (Hammer a kol., 2007).
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Tab. 2.1: Charakteristiky dle hydrogeologické rajonizace (http://heis.vuv.cz)

Rajon základní vrstvy Rajon svrchní vrstvy

ID hydrogeologického 

rajonu

2261 1510

Název Ostravská pánev – ostravská část Kvartér Odry

Plocha 249,5 km2 262,88 km2

Oblast povodí Odra Odra

Hlavní povodí Odra Odra

Skupina rajonů
Neogenní sedimenty vněkarpatských 

a vnitrokarpatských pánví

Kvartérní sedimenty v povodí Odry

Geologická jednotka
Terciérní a křídové sedimenty pánví Kvartérní a propojené kvartérní a 

neogenní sedimenty

Na území ostravské kvartérní pánve se nachází dva významné zvodněné systémy:
a) fluviální sedimenty hlavní terasy
b)  fluviální  sedimenty údolní  terasy řeky Odry,  Opavy a  Ostravice  (Rapantová  a  kol., 
1999)
Hlavní terasa

Ve štěrcích hlavní terasy vzniká infiltrací ze srážek a tavných sněhových vod, ale 
i úniky vody z potrubních sítí, proud podzemní vody, který na denudačním ukončení hlavní 
terasy  skrytě  přetéká  svahovými  uloženinami  do  štěrků  údolní  terasy.  Tento  přetok  je 
v zájmové oblasti hlavním zdrojem zvodnění štěrků údolní terasy (Rapantová a kol., 1999). 

Vydatnost přítoku podzemní vody od jihu je v největší míře ovlivňována srážkami. 
Chod hladiny podzemní vody je ovlivňován především průběhem a vydatností infiltrace ze 
srážek.  Mimořádné  úniky  většího  množství  vody  z  porušených  vodovodních  nebo 
kanalizačních sítí mají jen krátkodobé trvání a lokální charakter (Rapantová a kol., 1999).
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Obr. 2.7: Výřez z hydrogeologické mapy 1:50000 (www.geology.cz)

Údolní terasy
Podzemní voda přetéká do údolních teras z hlavní terasy a jen při zvýšených vodních 

stavech v řekách dochází k infiltraci říční vody. Přetok svahovými uloženinami probíhá se 
značným  hydraulickým  gradientem,  který  je  způsoben  menší  propustností  svahových 
uloženin ve srovnání se štěrky hlavní a údolní terasy. Čerpáním podzemní vody v jímacím 
území Nová Ves dochází ke značnému snížení hladiny podzemní vody v údolní terase, 
které má za následek trvalou infiltraci říční vody z řeky Odry (Rapantová a kol., 1999).

Přehloubené koryto
Přehloubenými  koryty  se  rozumí  stará,  zřejmě  předelsterská  údolí,  která  jsou 

zahloubena pod současné údolní terasy. Jsou tvořena klastickými sedimenty, které spolu 
s nadložní  údolní  terasou  řeky  Odry  tvoří  spojitý  hydrodynamický  celek.  Sedimenty 
přehloubeného koryta  jsou dotovány infiltrací  ze  sedimentů  spodní  údolní  terasy Odry 
a v jižní části Výškovic ze sedimentů údolní akumulace hlavní terasy. Údolní terasa Odry 
je  pouze z  malé  části  dotována infiltrací  ze  srážek,  spodní  akumulace hlavní  terasy je 
dotována pouze infiltrací ze srážek (Rapantová a kol., 1999).

Navážky
Jestliže na bázi navážek zůstaly zachovány hlíny, resp. pokud se na bázi vyskytuje 
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vrstva  jílu,  pak  mohou  navážky  obsahovat  zavěšenou  zvodeň.  Navážky  jsou  místem 
výskytu rozložitelných nebo rozpustných polutantů a také jsou akumulačním prostředím 
kapalných polutantů (Kučera a kol., 1990). Díky silnému navětrání hornin navážek dochází 
k výraznému geochemickému ovlivnění v bezprostředním okolí mobilizovaných produktů 
zvětrávání, především podzemní vody. Jetliže jsou navážky tvořeny důlní hlušinou, pak 
v nich voda oxiduje pyrit. Tato voda má vysoké obsahy síranů, v menší míře i silně kyselou 
reakci  a  vysokou  mineralizaci.  Z  navážek  dochází  k  průsaku  vody  polopropustnými 
podložními náplavovými hlínami do štěrků údolní terasy, vzácně vyvěrá voda na povrch 
okrajů navážek.  Navážky jsou hrubozrnné,  mají  mezerovitou  strukturu  a  nemají  žádný 
nebo  pouze  minimální  pokryv  hlínami,  což  umožňuje  téměř  okamžitou  infiltraci, 
podpovrchový odtok nebo akumulaci vody a následný podzemní výpar většiny kapalných 
srážek a tavných sněhových vod. U hlavní terasy tvoří podloží navážek většinou sprašové 
hlíny, v případě údolní terasy se jedná o náplavové hlíny. Sprašové i náplavové hlíny jsou 
polopropustné zeminy, kterými voda vertikálně prosakuje z navážek do podložní terasy. 
Proto se ve většině navážek vyskytuje zavěšená zvodeň, což znamená, že v navážkách je 
zvodněna pouze málo mocná poloha na jejich bázi. Některé navážky však nemají žádnou 
akumulaci  podzemní  vody nebo  naopak  mají  stálou  říční  infiltraci  (Rapantová  a  kol., 
1999). Dále dochází i k umělé infiltraci, např. na odvalu bývalého Dolu Jan Šverma se 
vypouštěly  odpadní  vody  a  kromě  toho  voda  infiltruje  z  porušených  vodovodních 
a kanalizačních potrubí (Bujok a kol., 1994).

 2.3 Klimatické poměry

Obr. 2.7: Klimatické oblasti ČSR (Quitt, 1971)
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Zájmové území leží v mírně teplé oblasti, v podoblasti MT 10 (obr. 2.7). Tato oblast 
je charakteristická dlouhým, teplým a mírně suchým létem. Zima je zde krátká,  velmi 
suchá, mírně teplá a má krátké trvání sněhové pokrývky. Přechodná období jsou krátká. 
Jaro i podzim jsou mírně teplé (Quitt, 1971).

Tab. 2.2: Charakteristika dle Quitta, 1971

Charakteristika Oblast MT 10

Počet letních dnů 40 - 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 - 160

Počet mrazových dnů 110 - 130

Počet ledových dnů 30 - 40

Průměrná teplota v lednu (°C) -2 až -3

Průměrná teplota v červenci (°C) 17 až 18

Průměrná teplota v dubnu (°C) 7 až 8

Průměrná teplota v říjnu (°C) 7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 - 450

Srážkový úhrn v zimním období 200 - 250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60

Počet zamračených dnů 120 - 150

Počet jasných dnů 40 - 50

 2.4 Hydrochemické poměry a kontaminace vod

 2.4.1 Hlavní zvodeň údolní terasy
Podzemní voda na lokalitě se řadí k typu kalcium – sulfáto – karbonátovému (Ca – 

SO4 – HCO3). Jedná se o původně infiltrované srážkové vody. Podzemní vodu nacházející 
se uvnitř těsnící stěny, lze klasifikovat jako kyselou, natrium – magnezium – sulfátovou 
(Na – Mg – SO4). Vně těsnící stěny je podzemní voda kyselá až neutrální přechodného 
typu od Ca - Na – Mg – SO4 – Cl k Na – Mg – Ca – SO4 – (Cl) dále k Na – Ca - Mg – SO4 

– (Cl).
Je zde zjištěno lokální amoniakální znečištění, které je zřejmě dotováno z prostoru 

proti  směru  proudění.  Jsou  zde  zvýšené  koncentrace  anionaktivních  tenzidů,  hliníku 
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a železa.  Nejvýznamějším  organickým  kontaminantem  na  lokalitě  jsou  nepolární 
extrahovatelné  látky  (NEL).  Hlavní  znečištění  podzemních  vod  vyplývá  z  přítomnosti 
akumulace volné fáze LNAPL a podílu NEL sorbovaného v zeminách. Ve štěrcích údolní 
terasy v okolí lagun R1, R2 a R3, vně jejich těsnící stěny, se kontaminace NEL vyskytuje 
v téměř  souvislé  aureole.  Po  směru  proudění  byla  dokumentována  největší  vzdálenost 
rozšíření znečištění NEL v kolejišti  Českých drah,  a to cca 80 m od paty hráze lagun 
(Hammer a kol., 2007).

Kontaminace podzemních vod zvodně údolní nivy PAU není významná. Nejvyšší 
dokumentovaný obsah PAU byl zjištěn v areálu Trojek, s.r.o. Při okraji laguny R0. Ostatní 
vrty s vyššími obsahy PAU se nacházejí podél SZ hráze lagun u kolejiště ČD. Ve všech 
případech se jedná o vrty, ve kterých byla zjištěna vyšší koncentrace NEL, a proto by jejich 
zvýšené obsahy mohly souviset s ovlivněním vzorků volnou olejovou fází (Hammer a kol., 
2007).

Podzemní  vody údolní  terasy jsou také  významně kontaminovány anionaktivními 
tenzidy (PAL – A) a to ve vazbě na sulfonové kyseliny v náplni lagun. Jedná se o produkt 
z technologického procesu kyselé rafinace olejů. Kontaminace dalšími látkami, jako jsou 
např. těžké kovy a BTEX je relativně nízká (Hammer a kol., 2007).

 2.4.2 Navážková zvodeň
Ve srovnání  s  hlavní  zvodní  údolní  terasy jsou v navážkové zvodni  obecně nižší 

průměrné hodnoty vodivosti, RL (veškěré rozpuštěné látky), SO4
2-, PO4

3-, NH3, NH4
+, K, 

Na  a  vyšší  hodnoty  pH,  Ca2+,  Cl-,  PAL –  A.  Podzemní  vody  navážek  mají  vliv  na 
rozvlékání kontaminace, která ještě před vybudováním podzemní těsnící stěny pronikla do 
okolí hrází lagun (Hammer a kol., 2007).

Ve  všech  vrtech  do  navážkové  zvodně  se  zachyceným zvodněním byly  ověřeny 
vysoké obsahy NEL, což je dokladem existence volné fáze,  která  byla  na většině vrtů 
přímo  pozorována.  Ve  všech  vzorcích  vod  z  navážkové  zvodně  byly  zjištěny  vysoké 
obsahy  anionaktivních tenzidů, které dosahovaly až hodnot stejného řádu jako v případě 
kontaminace podzemních vod ve vrtech uvnitř podzemní těsnící stěny (Hammer a kol., 
2007).

 2.5 Geochemie anorganických a organických kontaminantů

 2.5.1 Geochemie Al
Hliník se v přírodě vyskytuje ve formě hlinitokřemičitanů, kterými jsou živce (albit 

NaAlSi3O8, anortit CaAlSi2O8), slídy a produkty jejich zvětrávání. Zdrojem hliníku mohou 
také být kamencové břidlice, které se dříve používaly na výrobů kamenců (podvojných 
síranů).  Největšího  technického  významu  dosahuje  minerál  bauxit  (AlO(OH))  (Pitter, 
1999).

Mezi antropogenní zdroje hliníku patří  odpadní vody z povrchové úpravy hliníku 
a jeho slitin, dále z výroby barviv, kůže a papíru. Hliník přechází do vody při její úpravě 
koagulací  síranem hlinitým.  Kyselé  srážky zvyšují  migraci  hliníku  v půdě,  což  má  za 
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následek nárust koncentrace hliníku v povrchových a podzemních vodách (Pitter, 1999).
Hliník  se  ve  vodě  vyskytuje  v  rozpuštěné  formě  jako  hexaaquahlinitý  kation 

[Al(H2O)6]3+. Tato forma převažuje pouze v kyselých vodách. Postupnou přeměnou iontů 
Al3+ na negativně nabitý ion [Al(OH)4]- vznikají různé hydrokomplexy. Při hodnotách pH 
menších než 4,5 převažuje v roztoku z rozpuštěných forem jednoduchý hydratovaný ion 
Al3+.  Jestliže  pH dosahuje  hodnot  vyšších  než  8,5,  pak  v  roztoku  převažují  aniontové 
hydrokomplexy.  Při  dalším  pokračování  hydrolýzy  vznikají  polynukleární 
hydroxohlinitany. Z polynukleárních hydrokomplexů dochází k postupnému vzniku tuhé 
fáze, hydratovaného oxidu hlinitého Al2O3·xH2O. Jeho složení je nejednotné a s časem se 
mění. Označuje se jako amorfní Al(OH)3 (Pitter, 1999).

Hliník se ve vodách vyskytuje ve třech různých formách, a to ve formě rozpuštěné, 
suspendované  a  v  koloidní  disperzi  (velikost  částic  cca  5  –  500  nm).  V  prostých 
podzemních a povrchových vodách se pohybuje koncentrace hliníku v rozmezí setin až 
desetin mg · l-1. V pitných vodách v České republice povrchového i podzemního původu 
byla  zjištěna  průměrná  koncentrace  hliníku  asi  0,15  mg  · l-1.  Za  přirozené  pozadí 
v podzemních vodách se uvádí koncentrace hliníku do 0,1 mg · l-1 (Pitter, 1999).

 2.5.2 Geochemie Fe
Nejběžnější  železnou  rudou  je  pyrit  (FeS2),  chalkopyrit  (CuFeS2), dále  hematit 

(Fe2O3), magnetit (Fe3O4), limonit (Fe2O3·H2O) a siderit (FeCO3). Železo je součástí mnoha 
horninotvorných minerálů, mezi které patří např. olivín, slídy, amfibol, a granáty (Bernard, 
Rost,  1992).  K  obohacení  vod  železem bez  chemických  reakcí  pouhým rozpouštěním 
těchto látek dochází poměrně řídce. Rozpouštění podporuje oxid uhličitý a huminové látky. 
Vysoké koncentrace železa vykazují vody, které obsahují kyselinu sírovou vzniklou oxidací 
sulfidických  rud.  Při  oxidaci  pyritu  a  dalších  sulfidických  rud  se  uplatňují  chemické 
i biochemické  procesy.  Ve  vodách,  které  obsahují  větší  množství  CO2,  může  docházet 
k rozkladu pyritu i v anoxickém prostředí. V přírodních a užitkových vodách mohou být 
antropogenním  zdrojem  železa  korozní  procesy  ve  vodovodním  potrubí  a  některé 
průmyslové odpadní vody, např. z válcoven, moříren, drátoven. (Pitter, 1999).

Formy  výskytu  nerozpuštěného  a  rozpuštěného  železa  ve  vodách  závisejí  na 
oxidačně – redukčním potenciálu,  hodnotě  pH a komplexotvorných látkách,  které  jsou 
přítomny ve  vodě.  Železo  je  ve  vodách  obsaženo  v  oxidačním stupni  II  a  III.  Železo 
v oxidačním stupni  II  se  vyskytuje  v  anoxickém redukčním prostředí  podzemních  vod 
a také  v  povrchových  vodách  u  dna  nádrží  a  jezer.  Rozpustnost  FeII je  závislá  na 
rozpustnosti  Fe(OH)2(s),  FeCO3(s)  a FeS(s).  Kromě toho je rozpustnost dále závislá na 
složení vody a okolních podmínkách (Pitter, 1999).

Železo  je  mobilizováno  především  při  chemickém  zvětrávání  metamorfovaných 
a magmatických hornin. Fe2+ je velmi mobilní, s vyjímkou oxidačního prostředí s extrémně 
nízkým pH, kdy obvykle rychle přechází do nerozpustných sloučenin (Langmuir, 1997).

Trojmocné i dvojmocné železo tvoří řadu anorganických i organických komplexů., 
přičemž Fe3+ se komplexuje snadněji a výsledné komplexy jsou pevnější než v případě Fe2+ 

(Stumm, Morgan, 1996).

2010/2011 Str.: 15



Martina Valentová: Geochemická charakteristika lagun OSTRAMO

Ve  vodách,  které  obsahují  rozpuštěný  kyslík,  je  železo  v  oxidačním  stupni  III 
nejstabilnější  formou  výskytu.  Hlavními  rozpuštěnými  formami  FeIII ve  vodách  patří 
v závislosti na pH Fe3+,  [Fe(OH)]2+, [Fe(OH)2]+,  [Fe(OH)3(aq)]0,  [Fe(OH)4]-. V oxických 
podmínkách  je  rozpustnost  železa  dána  rozpustností  hydratovaného  oxidu  železitého 
(Pitter, 1999). 

Železo  je  v  malých  koncentracích  běžnou  součástí  vod.  Koncentrace  železa  je 
obvykle vyšší než koncentrace manganu. Železo se v povrchých vodách vyskytuje běžně 
v setinách až desetinách mg · l-1. V České republice obsahuje voda většiny toků méně než 
0,5 mg · l-1 železa. Více železa mají kyselé vody z rašelinišť, které obsahují kompexotvorné 
huminové látky. V těchto vodách dosahuje železo koncentrací až 1 mg · l-1 (Pitter, 1999).

V jezerech a nádržích dochází k vertikální stratifikaci železa. Ve spodních vrstvách 
vody se v období letní a zimní stagnace u dna hromadí rozpuštěné i nerozpuštěné formy 
železa, které dosahují koncentrací až desítek mg · l-1. Oproti tomu ve svrchních vrstvách 
mohou být zjištěny koncentrace jen v setinách mg · l-1. U dna nádrží dochází k redukčním 
pochodům, při kterých vzniká FeII. V období jarní a podzimní cirkulace se FeII po celém 
objemu vody v nádrži rozptyluje a u povrchu na styku s rozpuštěným kyslíkem oxiduje na 
FeIII a  následně  hydrolyzuje.  Postupně  dochází  k  sedimentaci  hydratovaného  oxidu 
železitého, což má za následek úbytek železa po celé vertikále. Jestliže jsou u dna nádrže 
anoxické  podmínky,  redukuje  se  FeIII na  FeII,  které  se  snadněji  uvolňuje  do  roztoku, 
a koloběh se opakuje (Pitter, 1999).

V  podzemních  vodách,  které  neobsahují  rozpuštěný  kyslík,  se  může  rozpuštěné 
železo vyskytovat v oxidačním stupni II v koncentracích až desítek mg · l-1. Z těchto vod 
dochází k vyloučení sraženiny hydratovaného oxidu železitého již při pouhém protřepání. 
K tomuto jevu nedochází u silně kyselých vod, kterými jsou např. důlní vody, nebo vod 
obsahujících  organicky  vázané  formy  FeII.  Velké  koncentrace  železa  v  prostých 
podzemních  vodách  mohou  být  způsobeny  zdroji  pro  úpravu  vod.  Důlní  vody,  které 
vyplňují  prostory  po  těžbě  hnědého  uhlí  s  vyšším  obsahem  pyritu,  obsahují  železo 
v koncentracích asi do 300 mg · l-1. Koncentrace železa vyšší než 1 000 mg · l-1 mají vody 
ložisek kamencových a kyzových břidlic a sulfidických rud. Těchto koncentrací dosahují 
i kyselé vulkanické vody (Pitter, 1999).

U většiny  minerálních  vod  se  koncentrace  železa  pohybuje  řádově  v  jednotkách 
mg · l-1. Minerální vody, které mají koncentraci železa vyšší než 10 mg  · l-1 se nazývají 
železnaté (Pitter, 1999).

 2.5.3 Geochemie Ca
Vápník  je  v  přírodě  široce  rozšířen.  Zemská  kůra  obsahuje  asi  0,035  hmotn.  % 

vápníku.  Vápník  se  do  vody  dostává  rozkladem  hlinitokřemičitanů  vápenatých  (např. 
anortitu  CaAl2Si2O8),  dále  rozpouštěním  vápence  CaCO3,  dolomitu  CaCO3·MgCO3, 
sádrovce  CaSO4·2H2O  a  jiných  minerálů.  Větší  obohacení  podzemních  vod  vápníkem 
závisí na rozpuštěném CO2, který výrazně zvyšuje rozpustnost minerálů na bázi uhličitanů 
a podporuje  zvětrávání  hlinitokřemičitanů.  Antropogenním zdrojem vápníku mohou být 
některé průmyslové vody z provozů, ve kterých dochází k neutralizaci kyselin vápnem, 

2010/2011 Str.: 16



Martina Valentová: Geochemická charakteristika lagun OSTRAMO

vápencem  nebo  dolomitem.  K  obohacení  vod  vápníkem  dochází  při  odkyselování, 
tj. odstraňování  agresivního CO2,  podzemních vod hydroxidem vápenatým nebo filtrací 
přes různé odkyselovací hmoty (např. CaCO3) (Pitter, 1999).

V  málo  a  středně  mineralizovaných  vodách  se  vápník  vyskytuje  většinou  jako 
jednoduchý  iont  Ca2+.  Ve  více  mineralizovaných  vodách,  které  mají  vyšší  koncentraci 
hydrogenuhličitanů a síranů, se mohou ve větším množství tvořit různé iontové asociáty, 
např.  [CaCO3(aq)]0,  [CaHCO3]+,  [CaSO4(aq)]0 a  [CaOH]+.  Příkladem  jsou  důlní  vody 
(Pitter, 1999).

Koncentrace vápníku v neznečištěných atmosférických vodách je obvykle menší než 
1 mg · l-1. V prostých podzemních a povrchových vodách dosahuje koncentrace vápníku 
hodnot řádově desítek až několika set mg  · l-1.  V pitných vodách v České republice je 
průměrná koncentrace vápníku asi 50 mg · l-1 (Pitter, 1999).

Největší význam v hydrochemii z málo rozpustných sloučenin vápníku mají CaCO3, 
podvojný uhličitan CaMg(CO3)2, CaSO4, CaF2 a málo rozpustné fosforečnany.

Uhličitan vápenatý má schopnost vylučovat se ve dvou hlavních modifikacích, a to 
buď jako kalcit nebo jako termodynamicky nestabilní aragonit. Uměle je možné připravit 
třetí  modifikaci,  která  je  také  nestabilní,  vaterit.  Při  srážení  za  chladu  dojde  nejprve 
k vyloučení amorfního CaCO3, který časem přechází do krystalické kalcitové formy. Při 
srážení za tepla, tj. při teplotě asi nad 30°C, dochází k vyloučení aragonitové formy, která 
chladnutím přechází v kalcit. Jestliže se CaCO3 sráží z roztoků o malém poměru Ca : Mg, 
nebo z roztoků, ve kterých je hořčík přítomen ve velké koncentraci, pak se může tvořit 
rozpustnější  podvojný  uhličitan  CaMg(CO3)2.  Tato  sraženina  může  mít  různé  poměrné 
zastoupení Ca a Mg a říká se jí hořečnatý kalcit (Pitter, 1999).

Síran vápenatý se vyskytuje jako bezvodý CaSO4 (anhydrit), dále jako hemihydrát 
CaSO4·0,5H2O a jako dihydrát CaSO4·2H2O (sádrovec). Rozpustnost síranu vápenatého se 
vzrůstající teplotou klesá (rozpouští se endotermně). Rozpustnost se zvyšuje při vysokých 
koncentracích síranů. Síran vápenatý má sklon tvořit přesycené roztoky (Pitter, 1999).

 2.5.4 Geochemie Cr
V  přírodě  se  chrom  vyskytuje  např.  jako  minerál  chromit  (FeCr2O4)  a  krokoit 

(PbCrO4).  Chrom  je  také  součástí  minerálů  obsahujících  hliník,  který  doprovází. 
Antropogenním zdrojem chromu jsou např. odpadní vody z metalurgie, povchové úpravy 
kovů, kožedělného a textilního průmyslu, kde je součástí barvicích lázní (Pitter, 1999).

Chrom se ve vodách vyskytuje v oxidačním stupni III a VI. U CrIII se u rozpuštěných 
forem výskytu jedná o jednoduchý ion Cr3+ a  hydrokomplexy [CrOH]2+ až  [Cr(OH)4]-. 
Jednoduchý ion Cr3+ může převažovat pouze v silněji kyselém prostředí, a to při hodnotách 
pH asi pod 3,5. Při hodnotách pH v rozmezí 6 až 8 se na rovnováze rozpuštěných forem 
podílejí  oba  kationtové  hydroxokomplexy  a  elektroneutrální  trihydroxochromitan 
[Cr(OH)3(aq)]0.  Za  určitých  podmínek se  na  rovnováze  mohou  podílet  i  polynukleární 
hydrokomplexy,  jakými  jsou např.  [Cr2(OH)2]4+,  [Cr3(OH)4]5+ a  [Cr4(OH)6]6+.  U CrVI se 
jedná o CrO4

2-, HCrO4
- a Cr2O7

2- (Pitter, 1999).
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Ionty  Cr3+ snadno  podléhají  hydrolýze  a  následně  se  vylučuje  Cr(OH)3(s).  Kvůli 
tomu je rozpustnost CrIII ve vodě dána rozpustností tohoto hydratovaného oxidu. Převážná 
část sloučenin CrVI je ve vodě dobře rozpustná. Vyjímkou je chroman stříbrný, olovnatý 
a barnatý.  Jestliže  má  být  CrVI odstraněn z  vody,  musí  být  nejprve  redukován  na  CrIII 

(Pitter, 1999).
V rozmezí hodnot oxidačně – redukčního potenciálu ve vodách (asi od -0,5 V do 

0,5 V)  může  docházet  buď  k  redukci  CrVI nebo  k  oxidaci  CrIII.  Působením  kyslíku 
rozpuštěného  ve  vodě  nebo  pomocí  MnO2 může  probíhat  oxidace.  Redukce  probíhá 
obvykle za přítomnosti FeII, huminových látek, za přítomnosti anorganické sulfidické síry 
nebo  organických  látek,  které  obsahují  thiolovou  skupinu  SH.  Oxidace  CrIII kyslíkem 
rozpuštěným ve vodě je velmi pomalá. Oxidace za přítomnosti oxidů manganu ve vyšších 
oxidačních stupních (MnO2)  probíhá přijatelnou rychlostí  a dělí  se na tři  dílčí  procesy. 
Jedná  se  o  adsorpci  CrIII na  MnO2,  oxidaci  CrIII v  povrchové vrstvě  MnO2 a  desorpci 
reakčních  produktů  CrVI a  MnII zpět  do  kapalné  fáze.  Tato  oxidace  probíhá  i  bez 
přítomnosti  rozpuštěného  kyslíku.  Redukce  CrVI probíhá  ve  vodách  v  bezkyslíkatém 
prostředí (Pitter, 1999).

Oxidace  a  redukce  se  podílejí  na vertikální  stratifikaci  chromu ve  vodách nádrží 
a jezer. V případě, že je v období jarní a podzimní cirkulace objem nádrže dobře promíchán 
a voda obsahuje rozpuštěný kyslík, může být CrVI dominující formou výskytu. V období 
letní  stagnace  může  být  redukční  prostředí  ve  vrstvě  vody  nad  dnovým  sedimentem 
příčinou  toho,  že  hlavně  v  této  vrstvě  vody  může  dominovat  CrIII.  Jeho  koncentrace 
v kapalné  fázi  bývají  velmi  nízké  v  důsledku  srážení  Cr(OH)3(s)  a  adsorpce  na 
hydratovaných oxidech Fe a Mn včetně sedimentů (Pitter, 1999).

Koncentrace chromu jsou u většiny přírodních vod menší než 50 μg · l-1, což je také 
nejvyšší přípustnou hranicí pro pitné vody. Přirozeným pozadím veškerého chromu a CrVI 

v podzemních vodách je koncentrace v rozmezí od 1 μg · l-1 do 3 μg · l-1. Odpadní vody 
z textilního a kožedělného průmyslu mohou obsahovat chrom v jednotkách až desítkách 
mg ·  l-1.  Ještě  větších koncentrací  dosahuje chrom v odpadních vodách z galvanického 
pokovování (Pitter, 1999).

 2.5.5 Geochemie SO4
2-

Hlavními  minerály jsou  anhydrit  (CaSO4)  a  sádrovec  (CaSO4·2H2O).  Sírany také 
vznikají oxidací sulfidických rud, což je příčinou vysokých koncentrací síranů v důlních 
vodách.  Mezi  antropogenní  zdroje  patří  hlavně  odpadní  vody z  moříren  kovů.  Dalším 
zdrojem jsou průmyslové a městské exhalace, které obsahují velké množství SO2 a SO3. 
Tyto  exhalace  vznikají  spalováním  fosilních  paliv  a  pronikají  do  atmosférických  vod 
(Pitter, 1999).

Hlavní  rozpuštěnou  formou  výskytu  je  jednoduchý  síranový  anion  SO4
2-. 

V síranových  vodách,  tj.  ve  vodách  s  velkou  koncentrací  síranů,  mohou  být  přítomné 
i iontové asociáty nazývané sulfatokomplexy [CaSO4(aq)]0,  [MgSO4(aq)]0,  [MnSO4(aq)]0 

a jiné. Jejich tvorba může významně ovlivnit rozpustnost síranu vápenatého, vápenato – 
uhličitanovou rovnováhu a tím i stabilitu a agresivitu vody, dále rychlost oxidace železa 
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a manganu  kyslíkem  rozpuštěným  ve  vodě  a  další.  Na  základě  rozdílu  v  izotopovém 
složení  kyslíku  a  síry v  molekule  síranů rozpuštěných  ve  vodě  je  možno v  některých 
případech  určit  jejich  genezi.  Například  izotopové  zastoupení  síry  v  síranech,  které 
pocházejí z energetického popílku, je výrazně odlišné od zastoupení v síranech přírodního 
geochemického původu (Pitter, 1999).

Z  málo  rozpustných  síranů  mají  v  hydrochemii  význam  v  pořadí  se  vzrůstající 
rozpustností  BaSO4,  SrSO4 a  CaSO4.  Pro  odstraňování  Ra  z  vody se  využívá  BaSO4. 
Rozpustnost CaSO4 závisí na složení vody. Součiny rozpustností sádrovce a anhydritu se 
od sebe výrazně neliší.

Zvláštní sloučeninou je ettringit,  neboli Candlotova sůl, která je příčinou síranové 
agresivity vody na beton. Jejího vzniku se někdy využívá na odstraňování síranů z důlních 
vod v alkalickém prostředí (Pitter, 1999).

Sírany společně s hydrogenuhličitany a chloridy, někdy i dusičnany, patří mezi hlavní 
anionty  přírodních  vod.  Atmosférické  vody  obsahují  sírany  v  jednotkách  mg  ·  l-1. 
V průmyslových  oblastech  dosahují  koncentrací  v  desítkách  mg  ·  l-1.  V  prostých 
podzemních vodách jsou koncentrace síranů v desítkách až stovkách mg · l-1, což se týká 
i vod povrchových.

Vysoké koncentrace síranů mají důlní vody z těžby hnědého uhlí. Podzemní vody 
kontaminované výluhy ze složiště energetického popílku mají koncentrace síranů větší než 
1 000mg · l-1 (Pitter, 1999).

 2.5.6 Geochemie ropných látek
Nejčastějším kontaminantem životního prostředí i podzemních vod jsou ropné látky. 

Ke  znečišťování  může  docházet  v  důsledku  technických  závad,  ale  i  neopatrného 
zacházení,  díky  kterému  dochází  k  různým  únikům  a  úkapům  ropných  produktů 
(hydraulické oleje, pohonné hmoty, topné oleje, maziva a další) (Šráček a kol., 2000).

Pro  migraci  ropných  látek  horninovým  prostředím  je  rozhodující  jejich  měrná 
hmotnost, která je nižší než měrná hmotnost vody, a proto se tyto látky kumulují v úrovni 
hladiny podzemní vody. Takové látky se označují LNAPLs (Light Non – Aqueous Phase 
Liquids) (Šráček a kol., 2000).

Ropné látky představují  širokou a různorodou směs látek nepolárního i  polárního 
charakteru,  které  kromě  organických  sloučenin  obsahují  i  anorganické  sloučeniny.  Na 
zájmové  lokalitě  se  vyskytují  ropné  uhlovodíky,  které  lze  stanovit  jako  tzv.  nepolární 
extrahovatelné látky (NEL). Nepolárními extrahovatelnými látkami jsou alkany, isoalkany, 
alkeny, cyklany, areny (označovány jako skupina BTEX – benzen,  toluen, ethylbenzen, 
xyleny) a polyareny (Šráček a kol., 2000).

Ropné uhlovodíky se dělí podle délky uhlíkového řetězce: C1 – C4 plynné frakce, 
C4 – C12 benzíny, C12 – C18 petroleje, C16 – C24 plynové oleje a C24 – C40 asfalty. Ropné 
produkty jsou vyráběny frakční destilací ze surové ropy, někdy i z chemického zpracování 
uhlí (Šráček a kol., 2000).

Při styku uhlovodíků s vodou může docházet k jejich těkání, rozpouštění, sorpci na 
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tuhé látky, emulgaci, biochemickému rozkladu a fotooxidaci (Pitter, 1990).
V horninovém prostředí a v podzemní vodě se ropné látky vyskytují v různých formách 
(Šráček a kol., 2000):

a) rozpuštěné ve vodě; rozpustnost ropných látek závisí na jejich složení, na délce 
uhlíkového řetězce, na teplotě, apod. Rozpustnost je poměrně malá, ale i tak stačí vodu 
znehodnotit

b) nerozpuštěné v prostředí; nerozpuštěné látky se mohou vyskytovat rozptýlené ve 
vodě  ve  formě  emulze,  mohou  tvořit  samostatnou  volnou  kapalnou  fázi  na  hladině 
podzemní  vody  (ve  formě  filmu  nebo  vrstvy),  mohou  migrovat  nesaturovanou  zónou 
směrem k hladině podzemní vody, dále mohou být adsorbované na povrchu horninových 
částic nebo se mohou vyskytovat jako pevná fáze vyplňující prostory v hornině (v tomto 
případě se jedná o nejtěžší frakci)

c) v plynné fázi odvětrané v půdním vzduchu (to je případ nejlehčí frakce)
Ropné látky ovlivňují pach a chuť vody a to již v koncentracích kolem 1 mg · l-1 

(v závislosti na složení). Limit toxicity je za limitem poživatelnosti vod. Jednotlivé složky 
ropných  látek  mohou  být  velmi  škodlivé  i  v  malých  koncentracích.  Nejtoxičtější  jsou 
areny. V případě benzenu a benzo(a)pyrenu jsou prokázané i karcinogenní účinky. Ropné 
látky  jsou  přírodního  původu,  a  proto  ochotně  podléhají  vyvolaným  i  přirozeným 
biodegradačním procesům (Šráček a kol., 2000).

Alkany jsou  charakterizovány jednoduchou  vazbou  a  otevřeným řetězcem.  Jejich 
nejznámějšími  zástupci  jsou  methan,  ethan,  propan,  butan,  pentan,  hexan  a  další. 
Cykloalkany  (cyklopropan,  cyklohexan,  apod.)  mají  uzavřený  řetězec.  Alkeny  jsou 
alifatické uhlovodíky, mají dvojnou vazbu mezi atomy C. Mezi alkeny patří ethen, propen, 
buten, penten, a další (Šráček a kol., 2000).

Základ  molekuly  arenů  (aromatických  uhlovodíků)  tvoří  benzenové  jádro.  Areny 
jsou součástmi benzínu a nafty. Představují důležitý ukazatel kontaminace podzemní vody 
ropnými produkty (hlavně lehčích frakcí). Mezi areny patří benzen, toluen, ethylbenzen, 
xyleny, styren a další.

Základ polyaromatických uhlovodíků (PAU) tvoří  benzenová jádra různě spojená. 
PAU jsou součástí ropy, uhelného dehtu a výrobků z nich (především těžších frakcí). Řadí 
se mezi ně anthracen, fenantren, fluoranthen, benzo(a)pyren a další. Jsou to látky zdraví 
velmi  škodlivé.  Jsou  málo  rozpustné  ve  vodě  a  neochotně  podléhají  biochemickým 
rozkladným procesům.  Jsou  to  často  látky  velmi  toxické  a  karcinogenní.  Vyskytují  se 
v kapalném i plynném skupenství (Šráček a kol., 2000).

PAU  v  pitných  vodách  dosahují  koncentrací  obvykle  v  jednotkách  až  desítkách 
ng · l -1. V povrchových a podzemních vodách jsou koncentrace vyšší, a to v desítkách až 
stovkách ng · l-1 (Pitter, 1999).

NEL  v  pitných  vodách  dosahují  koncentrací  setin  mg  ·  l-1.  V  povrchových 
a podzemních vodách dosahují koncentrací v setinách až desetinách mg · l-1. Při překročení 
0,05 μg · l-1 u podzemních vod se již hovoří o znečištění. Při překročení obsahu 0,5 mg · l-1 

2010/2011 Str.: 20



Martina Valentová: Geochemická charakteristika lagun OSTRAMO

již  může  docházet  k  negativním  vlivům  na  zdraví  člověka  a  životní  prostředí.  Při 
překročení obsahu NEL 1 mg ·  l-1 se musí rozhodnout o způsobu nápravného opatření 
(Pitter, 1999).

 2.5.7 Geochemie amonných iontů
Jednoduché amonné soli se v přírodě ve formě minerálů nevyskytují a proto nejsou 

obsaženy ve vodách přírodního  původu.  Amoniakální  dusík  (NH4
+,  NH3)  je  primárním 

produktem rozkladu dusíkatých látek rostlinného a živočišného původu. Antropogenním 
zdrojem amoniakálního dusíku organického původu jsou hlavně odpady ze zemědělských 
výrob  a  splaškové  odpadní  vody.  Antropogenním  zdrojem  amoniakálního  dusíku 
anorganického  původu  jsou  především  dusíkatá  hnojiva,  která  se  ze  zemědělsky 
obdělávaných ploch dostávají  infiltrací  a splachem do podzemních a povrchových vod. 
Amonné  sloučeniny  mohou  vznikat  sekundárně  ve  větších  hloubkách  v  podzemních 
vodách, a to chemickou redukcí dusičnanů na styku vody s minerály, které obsahují FeII 

a MnII (Pitter, 1999).
Při rozpouštění amoniaku ve vodě dochází ke vzniku hydrátu NH3·H2O, který přímo 

disociuje na ionty NH4
+ a OH-. Probíhají tyto reakce (Pitter, 1999):

NH3(g) + H2O = NH3 · H2O
NH3 · H2O = NH4

+ + OH-

NH4
+ = NH3 + H+

Disociaci NH4
+ na NH3 podporuje zvyšující se teplota. Většina amonných solí je ve 

vodě dobře rozpustná (Pitter, 1999).
Další  možnou  formou  výskytu  amoniakálního  dusíku  jsou  amminkomplexy. 

Amminkomplexy tvoří  NH3 s  ionty různých  kovů  a  vyskytují  se  v  odpadních  vodách 
z galvanického pokovování.  Některé  z amminkomplexů jsou poměrně stabilní  a  mohou 
zabraňovat vylučování hydratovaných oxidů kovů (Pitter, 1999).

Amoniakální dusík se ve vodách vyskytuje jako kation NH4
+ a v neiontové formě 

jako NH3. Chemickými analytickými metodami se vždy stanoví celkový amoniakální dusík 
(obě formy současně). Amoniakální dusík se v podzemních vodách vyskytuje běžně ve 
velmi nízkých koncentracích. Vyjímkou jsou podzemní vody, které jsou kontaminované 
dusíkatými hnojivy nebo fekáliemi a také podzemní vody ropného původu (Pitter, 1999).

Volný  molekulární  NH3 je  těkavý,  takže  jej  lze  z  vody  snadno  odstranit 
provzdušňováním. Provzdušňováním vody, která má hodnotu pH v rozmezí 10 až 11, lze 
odstranit až 98 % amoniakálního dusíku. Při hodnotě pH asi 8 je již účinnost malá, a to asi 
37 % (Pitter, 1999).

Amoniakální  dusík  je  za  oxických  podmínek  ve  vodách  nestálý  a  velmi  snadno 
podléhá biochemické oxidaci (nitrifikaci) na dusitany až dusičnany (Pitter, 1999).

Amoniakální  dusík  je  toxický  na  ryby.  Jeho  toxicita  závisí  do  značné  míry  na 
hodnotě pH vody, protože toxický účinek má pouze nedisociovaná molekula NH3 (Pitter, 
1999).
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 2.5.8 Geochemie aniontových tenzidů
Tenzidy  jsou  nazývány  povrchově  aktivní  látky  (PAL).  Jedná  se  o  skupinu 

organických látek, které mají schopnost se již při nízké koncentraci hromadit (adsorbovat) 
na fázovém rozhraní, čímž snižují mezifázovou , resp. povrchovou energii. V důsledku této 
adsorpce se v soustavě kapalina – tuhá látka a kapalina – kapalina snižuje mezifázové 
napětí  na fázovém rozhraní  a v  soustavě kapalina – plyn  se snižuje  povrchové napětí. 
Tenzidy vykazují povrchovou aktivitu. Ta se vizuálně projevuje pěněním vodných roztoků 
(Pitter, 1999).

Tenzidy  jsou  aktivní  látkou  (hlavní  součástí)  čistících,  pracích,  dispergačních, 
emulgačních a  pěnících  prostředků,  které  také obsahují  přísady na zlepšení  a  doplnění 
jejich účinků (Pitter, 1999).

Z  chemického  hlediska  se  tenzidy  dělí  na  kationtové,  aniontové,  neiontové 
a amfolytické. Povrchová aktivita je dána stavbou molekuly sloučeniny. Ta musí obsahovat 
dlouhý  hydrofobní  uhlovodíkový  řetězec  (asi  od  C8 výše)  a  nejméně  jednu  hydrofilní 
skupinu  (např.  COOH).  Kationtové  tenzidy  disociují  na  povrchově  aktivní  kation, 
aniontové na povrchově aktivní aniont, neiontové tenzidy nedisociují a amfolytické tenzidy 
mohou  nabývat  kationtového  nebo aniontového charakteru  v  závislosti  na  hodnotě  pH 
prostředí (Pitter, 1999).

Do  skupiny  aniontových  tenzidů  patří  mýdlo,  alkylsulfáty,  alkansulfonany, 
alkensulfonany, alkylbenzensulfonany, sulfatované neiontové tenzidy a další.

Povrchově  aktivní  látky  ve  vodách  jsou  buď  přírodního  (biotenzidy)  nebo 
antropogenního původu.

Mezi biotenzidy se řadí  např.  saponiny,  které  jsou obsaženy v odpadních vodách 
z cukrovarnického průmyslu a jsou příčinou jejich pěnivosti (Pitter, 1999).

Hlavním  zdrojem  tenzidů  ve  vodách  jsou  prací  a  čistící  prostředky  používané 
v domácnostech,  velkoprádelnách  a  průmyslu  (např.  kožedělném,  textilním, 
potravinářském, strojírenském). Zdrojem zněčištění podzemních vod mohou být tenzidy, 
které  se  používají  při  dekontaminaci  horninového  prostředí  znečištěného  nepolárními 
látkami (např. ropnými) (Pitter, 1999).

Tenzidy ve vodách se stanovují analyticky. Problémem jejich analytického stanovení 
je jejich rozsáhlé spektrum s rozdílnou strukturou. Z tohoto důvodu byly vyvinuty metody, 
které jsou schopné alespoň sumárně stanovit jednotlivé skupiny tenzidů. Tyto skupiny se 
podařilo  stanovit  pouze  v  případě  aniontových  tenzidů  a  s  určitými  výhradami  také 
u tenzidů neiontových (Pitter, 1999).

V podzemních vodách nejsou obvykle tenzidy v dokazatelném množství. Vyjímkou 
jsou  vody,  které  pocházejí  z  lokalit,  kde  se  tenzidy  používají  při  dekontaminaci 
horninového prostředí (Pitter, 1999).

 2.6 Oxidačně - redukční potenciál, pH
Oxidačně  –  redukční  potenciál  (ORP)  je  v  případě  přírodních  vod  obvykle  dán 
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koncentrací rozpuštěného kyslíku. Jestliže roztok obsahuje nízké koncentrace rozpuštěného 
kyslíku,  pak  kyslík  přestává  být  dominantním  oxidačním činidlem a  ORP je  určován 
jinými oxidačně – redukčními systémy (např. FeII – FeIII, MnII – MnIII,IV, H2S – SO4

2-. Běžný 
rozsah  hodnot  ORP je  v  přírodních  a  užitkových  vodách  asi  od  -500mV do  500mV. 
U splaškových odpadních vod od -200mV do -300mV (Pitter, 1999).

Rozlišují se podmínky aerobní (kyslíkaté), anaerobní (bezkyslíkaté) a anoxické. Za 
anoxických  podmínek  není  ve  vodě  přítomný  rozpuštěný  elementární  kyslík.  Většina 
aerobních  mikroorganismů  může  využívat  pro  oxidaci  kyslík  vázaný  v  dusitanech 
a dusičnanech, který redukuje převážně na elementární kyslík. V anoxických podmínkách 
nedochází  ke  vzniku  typických  produktů  anaerobního  metabolismu  (sulfan,  methan). 
Organické látky a sírany se redukují na sulfidickou síru, resp. methan až v podmínkách 
anaerobních (Pitter, 1999).

Ve vodách se mohou některé prvky vyskytovat v různém oxidačním stupni, což má 
za následek jejich rozdílné a chemické vlastnosti a mobilitu v prostředí (např. Fe, Mn, Cr, 
As, S, N). ORP slouží k výpočtu poměrného zastoupení jednotlivých oxidačních stupňů 
daného prvku ve vodě nebo k jeho odhadu z chemického složení vod (Pitter, 1999).

Oxidačně – redukční proces se skládá ze dvou parciálních reakcí, které se zapisují 
rovnicí ve tvaru Ox + ne- = Red. Hodnotu ORP lze vypočítat dosazením aktivit reagujících 
složek do Nernstovy – Petersenovy rovnice:

kde  R  je  molární  plynová  konstanta,  T  –  termodynamická  teplota,  F  –  Faradayova 
konstanta,  n  –  celkový  počet  elektronů,  které  se  podílejí  na  reakci,  a  E0  – standartní 
potenciál je ORP roztoku, ve kterém jsou aktivity reagujících složek jednotkové (Pitter, 
1999).

Důležitou  vlastností  vod  je  kromě  ORP  také  pH.  Jejich  význam  spočívá 
v ovlivňování chemických a biochemických procesů. Stanovení hodnoty pH je nezbytnou 
součástí  všech  chemických  rozborů  vody.  Slouží  pro  posuzování  agresivity  vody, 
umožňuje rozlišit jednolivé formy výskytu některých prvků ve vodách a ovlivňuje účinnost 
většiny chemických, fyzikálně – chemických a biochemických procesů, které se používají 
při úpravě a čištění vod (sorpci, srážení, oxidaci, redukci a další) (Pitter, 1999).

Veličina pH je definovaná jako záporný logaritmus aktivity iontů H3O+:
pH = - log [H3O+]

Hodnota takto definovaného pH je ve vodných roztocích velmi blízká zápornému 
logaritmu relativní látkové koncentrace iontů H3O+ (Klikorka a kol., 1989).

Hodnoty pH se pohybují v těchto oblastech:
- vodný roztok kyseliny (kysele reagující roztok) pH < 7
- chemicky čistá voda (neutrálně reagující roztok) pH = 7
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- vodný roztok zásady (zásaditě reagující roztok) pH > 7
Podle  Arrheniovy teorie  jsou  kyseliny a  zásady elektrolyty,  tedy látky  schopné 

disociovat v roztocích na ionty. Kyseliny disociují podle obecné rovnice (Klikorka a kol., 
1989):
HA = H+ + A- Jejich disociací vždy vzniká proton H+ a kyselinový zbytek, anion A-.

Zásady disociují podle rovnice:
BOH = B+ + OH- Vždy se vytvoří anion OH- a zbytek zásady, kation B+.

Kyseliny  jsou  tedy  látky  schopné  odštěpovat  protony  H+ a  zásady  jsou  látky 
schopné přijímat protony H+ (Klikorka a kol., 1989).

V čistých  přírodních  vodách  (povrchových a  prostých  podzemních)  dosahuje  pH 
hodnot v rozmezí asi 4,5 – 9,5. Tato hodnota je dána obvykle uhličitanovou rovnováhou, 
mohou ji  však ovlivňovat  např.  huminové látky,  kationty snadno podléhající  hydrolýze 
(např. Fe, Al) a v případě minerálních vod sloučeniny boru a křemíku. Pokles hodnoty pH 
pod 4,5 je zapříčiněn přítomností volných anorganických nebo organicých kyselin (Pitter, 
1999).

Srážkové vody pocházející z neznečištěných oblastí mají hodnotu pH v rozmezí od 
5 do 6. Přítomnost oxidů síry a dusíku ji ve střední Evropě snižuje na 4 až 5. Povrchové 
vody (kromě vod z rašelinišť a acidifikovaných vod nádrží a jezer) dosahují hodnot pH 
6 – 8,5. U prostých podzemních vod a většiny minerálních vod se pH pohybuje v rozmezí 
5,5 – 7,5. Extrémně kyselé jsou důlní vody, které pochází z okolí nalezišť sulfidických rud 
(hlavně pyritu) a z těžby hnědého uhlí, které obsahuje pyrit (Pitter, 1999).

Hodnotu pH vody a její tlumivou a neutralizační kapacitu mohou výrazně ovlivnit 
některé  biologické  a  chemické  pochody  v  ní  probíhající.  Jedná  se  o  spotřebu  nebo 
uvolňování iontů H+, resp. OH- nebo o uvolňování nebo spotřebu volného oxidu uhličitého. 
Mezi  procesy  snižující  hodnotu  pH  patří  např.  hydrolýza  iontů  kovů,  oxidace  železa 
a manganu, oxidace sulfidů a sulfidických rud. Mezi procesy zvyšující hodnotu pH patří 
např. redukce železa a manganu a redukce síranů (Pitter, 1999).

 2.7 Umístění zájmové lokality a vývoj území
Zájmové  území  se  nachází  v  Ostravě,  na  katastrálním  území  Mariánské  Hory, 

v okrese Ostrava – město, v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky. Laguny jsou 
umístěny  v  průmyslové  zóně  v  pravobřežní  okrajové  části  údolní  nivy  řeky  Odry. 
K lagunám příléhá ze severozápadní podélné strany kolejiště Českých drah, z jihovýchodní 
podélné strany areál skládky stavební sutě. Na jihozápadě sousedí laguny s betonárkou a na 
severovýchodě s  Čistírnou haldových vod.  V tomto směru  se  dále  nachází  areál  firmy 
Trojek, s.r.o. a rafinérie minerálních olejů OSTRAMO – Vlček spol. s.r.o. (Hammer a kol., 
2007).

Areál  skládek  je  majetkem státního  podniku  DIAMO,  Stráž  pod  Ralskem.  Tyto 
skládky jsou  nazývány „Laguny Ostramo“.  Náplň  skládek je  tvořena  odpady z  bývalé 
přilehlé rafinerie minerálních olejů OSTRAMO – Vlček a spol., s.r.o. Náplň je z větší části 
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tuhá a  kašovitá,  z  menší  části  i  kapalná.  Areál  skládek se rozkládá na ploše cca 7 ha. 
V zájmovém areálu (obr.  2.8) jsou rozlišovány tři  dílčí  prostory,  které jsou označované 
jako laguny R1, R2 a R3 (Salda a kol., 2008). Průzkum provedený v rámci analýzy rizik 
zjistil, že v prostoru mezi lagunou R1 a sousedním areálem ZACHEMO (v dnešní době 
Trojek, s.r.o.) se nachází navážkami překryté odpady, které mají stejný původ a charakter 
jako náplň lagun. Tento prostor byl pojmenován jako laguna R0 (Hammer a kol., 2007).

Obr. 2.8: Satelitní snímek lagun OSTRAMO, Ostrava (http://mapy.cz)

Do laguny R0 byly ukládány odpady z  rafinerie  již  od  počátku  20.  století.  Tato 
laguna vznikla ukládáním odpadů do vytěženého prostoru, kde se v minulosti nacházela 
cihelna.  Její  provoz  a  následné  rozšiřování  bylo  spojeno  s  činností  sousední  rafinerie. 
Během druhé světové války byla  vybudována laguna R1,  počátkem šedesátých let  pak 
laguna R2 a jako poslední byla vybudována v polovině sedmdesátých let laguna R3 (Salda 
a kol., 2008).

V roce 1996 byl provoz zdejší rafinerie zastaven a tato situace trvá až do dnešní 
doby.  Do  31.7.1996  byly  do  lagun  ukládány  odpady  z  rafinerie  minerálních  olejů. 
Magistrát města Ostravy, odbor ekologie č. 25/94, k tomuto datu ukončil využívání lagun 
jako skládky odpadů (Salda a kol., 2008).

Hlavními  kontaminanty  na  zájmové  lokalitě  jsou  ropné  uhlovodíky  (NEL) 
a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Mezi další kontaminanty patří fenoly, PCB, 
olovo, železo, hliník. Náplň lagun je vysoce kyselá (Hammer a kol., 2007). 
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 2.8 Nápravná opatření
Sanační práce na Skládce odpadů s.p. Diamo v Ostravě provádí Sdružení ČISTÁ 

OSTRAVA, které má provést i následnou rekultivaci.
Účastníky Sdružení ČISTÁ OSTRAVA jsou tyto společnosti: GEOSAN GROUP a.s., 

OHL ŽS a.s., AQUATEST a.s. a jejich subdodavatelé (Salda a kol., 2008).
Jílocementová podzemní těsnící  (PTS) stěna kolem lagun R1, R2 a R3, která má 

zabránit  šíření  kontaminace NEL z lagun do podzemních vod, byla  vybudována v pěti 
etapách v letech 1972 až 1992. Je dlouhá 1 264,5 m a prochází vrstvou navážek, krycích 
hlín  a  zvodnělých  štěrků  údolní  terasy Odry až  do  nepropustného  terciérního  jílového 
podloží. Laguna R0 v době její výstavby dosud nebyla známa, a proto se nachází mimo 
prostor,  který je touto stěnou uzavřen.  Z tohoto důvodu dochází ke kontaktu odpadů s 
podložní  zvodní  údolní  terasy  v  okolí  této  lokality.  V  minulosti  došlo  k  průsakům 
kontaminace na svazích násypu laguny R0 na povrch terénu.

V roce 1994 byla uvedena do provozu čistírna haldových vod – zaolejovaných vod 
čerpaných ze skládky (Salda a kol., 2008).

V letech 1994 – 2004 se provádělo udržovací čerpání linií vrtů situovaných při SZ 
patě hrází lagun R1, R2 a R3. Od roku 2003 došlo postupně k nahrazení tohoto opatření 
Havarijními nápravnými opatřeními (HNO).

HNO  zahrnují  tyto  části:  čerpaný  ochranný  horizontální  drén,  systém  čerpání, 
přečišťování a zasakování vod, zasakovací vrty a monitorovací systém.

Od srpna 2005 patří  mezi HNO také ochranné čerpání, které spadá pod Sdružení 
ČISTÁ OSTRAVA (Salda a kol., 2008).

 2.8.1 Dokumentace posouzení vlivu záměru „Nápravná opatření – 
Laguny Ostramo“ na životní prostředí (EIA)

V roce  2007 byla  několikrát  přepracována  studie  EIA.  Dne 13.11.2007 rozeslalo 
MŽP dokumentaci  EIA na  všechny  správní  úřady  a  samosprávní  celky  k  vyjádření. 
Dokumentace EIA byla zveřejněna na internetovém portálu MŽP.

Původní  dokumentace  EIA byla  zpracována  Regionálním centrem EIA,  s.r.o.,  ve 
spolupráci  se  společností  AZ  GEO  s.r.o.,  Zdravotním  ústavem  se  sídlem  v  Ostravě 
a dalšími  odborníky  pod  vedením  Ing.  Vladimíra  Rimmla.  Tato  dokumentace  byla 
přepracována  společností  SCES  –  GROUP  s.r.o.  a  EKOSYSTEM  s.r.o.  a  dalšími 
specialisty pod vedením Ing. Václava Hammera.

Cílem záměru „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“ je odstranění staré ekologické 
zátěže  a  kontaminace  zemin  a  podzemních  vod  v  Ostravě  –  Mariánských  Horách 
a rekultivace území na lesopark (Síma a kol. 2008).
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 2.8.2 Pilotní zkoušky
Pilotní zkoušky technologie výroby a využití alternativního paliva

V roce  2007 realizovala  společnost  GEOSAN GROUP a.  s.  pilotní  testy,  jejichž 
cílem bylo ověřit použití alternativního paliva TPS – NOLO 1 (tj. vápnem stabilizovaného 
odpadu z lagun, který byl následně smíchán s černým uhlím) v energetických zdrojích, 
ověřit způsob úpravy olejové fáze a technologii neutralizace vápnem (zavápnění lagun) 
(Síma a kol., 2008).
Terénní pilotní zkoušky

Mezi betonárnou a JZ hranicí laguny R3 vně PTS byly pro účely přípravy sanace 
kombinací  metod  hydraulické  sanace,  biodegradace  in  situ  s  použitím  biospargingu 
a aplikace biodetergentů provedeny terénní pilotní zkoušky. Tyto zkoušky se skládaly ze 
třech  samostatných  etap,  kterými  byly  přípravné  práce,  zkouška  biodegradace  in  situ 
a hydraulické  zkoušky.  Z  výsledků  pilotních  zkoušek  remediace  in  situ  vyplývalo,  že 
bioremediační  práce  na  zájmové  lokalitě  budou  hrát  významnou  roli  v  odbourávání 
kontaminace daného území (Síma a kol., 2008).

V roce  2008 probíhaly poloprovozní  zkoušky výroby 40  kt  alternativního  paliva 
TPS NOLO, které realizovala společnost GEOSAN GROUP a.s. a společnost BYDOZA 
CZ, s.r.o. (Salda a kol., 2008).

V červenci 2008 byla provedena montáž technologie na výrobu alternativního paliva 
na laguně R0, upravil se břeh laguny R2 a bylo provedeno částečné mapování dna lagun. 
Obsah  lagun  byl  čištěn  od  nežádoucích  příměsí  a  poté  začalo  jeho  zavápnění,  které 
pokračovalo  ještě  v  měsíci  září.  Tento  předupravený  odpad  byl  postupně  odtěžován 
a dočasně shromažďován v prostoru laguny R2. Z této laguny byl převážen do prostoru 
laguny R0 k výrobě alternativního paliva. V tomto období bylo na zavápnění kyselých 
dehtů  použito  cca  1  047  t  CaO,  bylo  odtěženo  cca  1  460  t  předupraveného  odpadu, 
ze kterého bylo vyrobeno cca 469 t alternativního paliva TPS NOLO (Salda a kol., 2008).
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Obr. 2.8: Odtěžování laguny R3 (foto: M. Valentová, 2011)

 2.8.3 Provoz ochranného čerpání
Ochranné čerpání mělo za úkol zamezit šíření znečištění ze skládky odpadů (z lagun 

Ostramo)  a  to  hlavně  šíření  volné  fáze  ropných  uhlovodíků  (RU).  Jeho  realizace 
a monitorovací  práce  byly  zahájeny  22.8.2005.  Jednalo  se  o  provozování  zařízení 
drenážního systému, který sestával z čerpání podzemní vody horizontálního ochranného 
drénu, odčerpávání volné fáze RU z hladiny čerpacích jímek, dekontaminace a zasakování 
podzemních vod. Horizontální ochranný drén, který byl vybudován v letech 2003 a 2004, 
se nachází při úpatí hrází lagun R0, R1, R2, R3 a v části prostoru betonárny (Síma a kol., 
2008). 

 2.8.4 Další přípravné práce
Dále byly prováděny stopovací zkoušky za účelem ověření těsnosti PTS, která byla 

vybudovaná jako pasivní hydraulická bariéra. Stopovací zkoušky byly zaměřeny na místa, 
ve kterých byly při předchozím průzkumu zjištěny nehomogenity a které tedy mohou být 
místy  možného  oslabení  tohoto  systému  PTS.  Přes  tato  místa  může  docházet  ke 
kontaminaci, resp. únikům kontaminovaných podzemních vod mimo prostor lagun (Síma 
a kol., 2008).

 2.8.5 Monitoring
V rámci monitoringu byly doposud prováděny tyto monitorovací práce (Salda a kol., 

2008):
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Monitoring podzemních vod mimo přímý dosah sanačního zásahu, během kterého se 
prováděly záměry hladin podzemních vod, dna vrtů, sledovala se přítomnost fáze ve vrtech 
a měřily se fyzikálně – chemické parametry během dynamického odběru podzemních vod.

Monitoring podzemních vod, průběhu a efektivity v prostorech sanace, tj. v prostoru 
SZ od lagun u kolejiště a v kolejišti Českých drah, ve štěrcích údolní terasy při JZ a JV 
rohu laguny R3 a při SV okraji laguny R0. Tento monitoring spočíval v denní a týdenní 
monitorovací periodě, během níž se provádělo stanovení úrovně hladiny podzemních vod, 
odečet stavu vodoměrů, sledování přítomnosti volné fáze v čerpacích jímkách a odhad její 
mocnosti,  měření  fyzikálně  -  chemických  parametrů,  u  zasakovacího  drénu  odečet 
zasakovaného množství a tlaků přečištěných vod.

Monitoring  průběhu  a  efektivity  sanace  podzemních  vod  navážek v  místech 
lokálního  znečištění,  tj.  v  JZ prostoru  vně  PTS,  při  laguně  R3  se  prováděl  v  měsíční 
periodě,  při  které  se  prováděly  záměry  hladin  podzemní  vody ve  vrtech,  sledovala  se 
přítomnost volné fáze RU, zjišťovaly se hodnoty fyzikálně - chemických parametrů.

Monitoring  dočasné  dekontaminační  stanice  (DDS) spočíval  ve  dvou  druzích 
monitoringu, a to v technickém monitoringu a monitoringu efektivity sanačního zásahu. 
Technický  monitoring  sledoval  množství  vod  vstupujících  na  DDS,  množství  vod 
procházejích  jednotlivými  dekontaminačními  větvemi,  výstupní  množství  vod 
z jednotlivých větví, spotřeby chemikálií a látek potřebných pro dekontaminace, spotřeby 
elektrické energie, přítomnost volné fáze a sledování fyzikálně - chemických parametrů. 
Monitoring  efektivity  sanačního  zásahu  spočíval  ve  sledování  množství  čerpaných 
podzemních  vod  vstupujích  do  procesu  dekontaminace,  koncentrace  rozpuštěných 
kontaminantů, kontrole průtoku a přítomnosti volné fáze v čerpacích větvích.

Imisní monitoring spočíval v kontinuálním měření koncentrací H2S, SO2, polétavého 
prachu,  nemetanických,  metanických  a  celkových  uhlovodíků  a  dále  v  měření  pachů 
a meteoparametrů ovzduší na sídlišti Fifejdy (Salda a kol., 2008).

 2.9 Obdobné případy znečištění v ČR i ve světě

 2.9.1 Skládka Časy
Úložiště odpadů z Parama, a.s. se nachází v bývalé cihelně asi 200 m SZ od obce 

Časy v okrese Pardubice (www.soletanche.cz). Společnost Paramo se zabývá zpracováním 
ropy  na  rafinérské  a  asfaltářské  výrobky  a  dále  na  výrobu  mazacích  olejů 
(www.paramo.cz). Skládka vznikla ve 20 – tých letech 20. století na pozemku cihelny. Její 
rozloha je asi 1 ha.  Hloubka laguny se pohybuje od 6 do 11 m. V minulosti  zde byly 
ukládány zbytky z rafinace a odpad z destilačního odvodnění, kyselé pryskyřice, louhové 
vody a kaly,  odpadní bělící hlinka (černá kašovitá hmota s obsahem až 40% olejových 
podílů),  sedimentační  kal  z  chladících  věží  a  ropné  kaly  z  čističky  odpadních  vod 
(www.prokop.cz).
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Obr. 2.9.: Laguna u vesnice Časy (www.prokop.cz)

 2.9.2 Příklady ve světě
Při hledání dostupných údajů o skládkách obdobného typu ve světě, jako je zájmová 

lokalita,  byly  nalezeny  pouze  způsoby  sanace  těchto  skládek.  Konkrétní  případy 
a informace jsou zpoplatněny. Z tohoto důvodu nejsou v této práci uvedeny.

 3 Metodická část
Pro  potřeby  geochemického  modelování  byla  použita  data  poskytnutá  firmou 

AQUATEST a.s., Ostrava. Po potřeby modelování byl použit MS Excel a geochemický 
modelovací program PHREEQC for Windows. Geochemické modelování bylo zaměřeno 
na vrty HP – 508 a S – 5, u kterých byly provedeny zonální analýzy.
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Obr. 3.1: Situace lokality s vyznačením zájmových vrtů 

Na následujícím obr. 3.2 je vyfocen vrt S – 5.

Obr. 3.2: Vrt S – 5 (foto M. Valentová, 2011)

Z důvodu nepřístupnosti terénu není vyfotografován vrt HP – 508, ale pouze kolejiště 
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ČD, ve kterém se tento vrt nachází (obr. 3.3)

Obr. 3.3: Kolejiště (foto M. Valentová, 2011)

 3.1 Principy geochemického modelování

 3.1.1 Principy modelování
U všech přírodních procesů jsou zachovávány dva principy – První a Druhý zákon 

termodynamiky. První zákon říká, že celkové množství energie systému je stálé, energii 
nelze zničit a nelze ji z ničeho ani vytvořit. Během přírodních procesů a přeměn dochází 
k přerozdělení  energie,  energie  se  přesouvá z  jedná  části  systému do jiné.  To,  kterým 
směrem změny probíhají, ukazuje Druhý zákon termodynamiky. Změny vždy probíhají tím 
směrem,  ve  kterém  roste  celková  entropie  systému.  Entropie  vyjadřuje  uspořádanost 
systému. Čím je vyšší  celková entropie,  tím je systém méně uspořádaný. Jestliže je za 
daných  podmínek  dosažena  maximální  neuspořádanost,  pak  již  nedochází  k  dalším 
změnám a tento stav systému se nazývá rovnovážný (Zeman, 2007).

Z předchozích dvou zákonů odvodil  J.  W. Gibbs funkci,  která se po něm nazývá 
Gibbsova funkce. Je závislá na podmínkách v systému, kterými jsou teplota, tlak a složení 
systému.  Existuje  vztah  mezi  celkovou  entropií  systému  a  Gibbsovou  funkcí.  Jestliže 
Gibbsova funkce klesá,  pak roste  celková entropie  systému a jestliže  Gibbsova funkce 
roste, potom celková entropie klesá. Rovnováhy je dosaženo právě tehdy, když minimum 
Gibbsovy funkce odpovídá maximální hodnotě celkové entropie a v tomto případě nebude 
jevit systém žádnou snahu tento stav změnit. Jestliže bude mít Gibbsova funkce za daných 
podmínek hodnotu vyšší než je minimální, pak bude mít tendenci přejít do tohoto stavu 
(Zeman, 2007).
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Geochemické modelování vychází z vyčíslení hodnoty Gibbsovy funkce a hledání 
jejího minima za daných podmínek (teploty, tlaku, složení systému). Teplotu a tlak systému 
určují  vnější  podmínky.  Pro  dosažení  minima  Gibbsovy funkce  dochází  v  systému ke 
změně fázového složení a přerozdělení jednotlivých složek mezi fázemi. Geochemickým 
modelováním je možno určit,  jestli je systém v rovnováze. Jestliže systém v rovnováze 
není,  pak  lze  určit  k  jakým  změnám  v  systému  dojde,  aby  dosáhl  rovnováhy.  Díky 
závislosti hodnoty Gibbsovy funkce na teplotě, tlaku a složení systému je možno zjistit, 
jaký vliv budou mít změny teploty, tlaku a složení a vstup nebo výstup jednotlivých složek 
do nebo ze systému na stav a procesy, které v něm probíhají (Zeman, 2007).

Geochemickým modelováním se zabývají různé komerční programy, jako je např. 
Geochemist´s Workbench. V této diplomové práci je geochemické modelování zpracováno 
v nekomerčním programu Phreeqc for Windows.

 3.1.2 PHREEQC for Windows
Phreecq je počítačový program, který umožňuje řešit  různé geochemické výpočty 

nízkoteplotních vodních roztoků. Pomocí Phreeqcu se mohou provádět výpočty speciací, 
saturačního indexu, vztahy dávka – odezva a jednodimenzionální transport  (1D) včetně 
reverzibilních  (vratných)  reakcí,  které  zahrnují  řešení  vodného,  minerálního,  plynného 
a pevného skupenství, povrchové komplexy a rovnováhy iontových výměn. Dále se mohou 
provádět výpočty ireverzibilních (nevratných) reakcí, mezi které patří převody reaktantů, 
kinetické  reakce,  smíšené  roztoky  a  změny  teplot.  Posledním  typem  úloh  je  inverzní 
modelování (Parkhurst, Appelo, 1999).

Verze Phreeqc 2 umožňuje také například simulovat disperzi, difuzi a zóny stagnace 
v  1D  transportu.  Dále  umožňuje  modelovat  kinetické  reakce  a  určit  jejich  rychlosti, 
modelovat  srážení  nebo rozpouštění  pevných látek,  objem plynné fáze,  tlak  plynu atd.
(Parkhurst, Appelo, 1999).

 3.1.3 Rovnovážné speciační modely
Speciační modely se používají  v případě,  že jsou dostupná data pouze z jednoho 

bodu. Slouží pro výpočet distribuce hmoty mezi jednotlivé ionty a komplexy a pro výpočet 
indexu nasycení (Šráček a kol., 2000).Vstupními údaji potřebnými pro výpočet speciačních 
modelů jsou teplota, pH a koncentrace prvků (Parkhurst, Appelo, 1999).

Nejdříve se zadá TITLE, což vyjadřuje  popis zkoumaného souboru.  Může to být 
např. název vrtu, hloubka odběru atd. Následuje SOLUTION, kterým se definuje teplota, 
pH, jednotky a složení roztoku. Vstupní data se zakončí zadáním END (Parkhurst, Appelo, 
1999).

Výstup zahrnuje informace, které jsou utříděné do několika bloků. Jsou zde shrnuta 
také vstupní data (viz. SOLUTION).

Blok  pojmenovaný  BEGINNING  OF  INITIAL  SOLUTION  CALCULATIONS 
(počáteční řešení výpočtů) je složen z následujících částí (Parkhurst, Appelo, 1999):

V SOLUTION COMPOSITION (složení roztoku) jsou abecedně seřazeny všechny 
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složky roztoku a jejich koncentrace (molalita a počet molů).
Další blok je pojmenován DESCRIPTION OF SOLUTION neboli popis roztoku. Je 

zde uvedeno pH, pe, aktivita vody, iontová síla, množství vody, celkový uhlík, celkový 
anorganický uhlík, teplota, elektrická rovnováha, procento chyb zahrnutých do výpočtu, 
počet opakování, celkový H a celkový O.

Pod  REDOX COUPLES (redoxní páry) pe a Eh jsou znázorněny všechny redoxní 
páry, u kterých byla dostupná data.

Dalším  blokem  je  DISTRIBUTION  OF  SPECIES (rozdělení  hmoty).  Zde  jsou 
uvedeny molality a aktivity všech prvků a jejich komplexů.

Posledním blokem je SATURATION INDICES (index nasycení). Zde jsou uvedeny 
indexy  nasycení  pro  všechny  minerály,  které  jsou  vhodné  pro  dané  analytické  údaje. 
Saturační index je uveden v prvním sloupci, následuje aktivita iontu (log IAP) a konstanta 
rozpustnosti  (log  KT).  V posledním sloupci  jsou  chemické  vzorce  (Parkhurst,  Appelo, 
1999).

 4 Výsledky a diskuze

 4.1 Vývoj polutantů ve vrtu HP – 508

 4.1.1 Vývoj hliníku 31.8.2005 – 2.2.2010
Monitoring  hliníku  probíhal  ve  vrtu  HP –  508  v  období  31.8.2005  –  2.2.2010. 

V následující tabulce 4.1 jsou shrnuta naměřená data z tohoto období.
Tab. 4.1: Data koncentrací hliníku ve vrtu HP - 508

Datum Al Datum Al Datum Al

31.8.05 5410 27.2.07 5280 2.9.08 3710

29.9.05 6550 3.4.07 493 30.9.08 5080

2.11.05 5090 3.5.07 5690 4.11.08 4280

30.11.05 4430 29.5.07 5140 2.12.08 4250

10.1.06 6390 2.7.07 5140 6.1.09 4390

7.2.06 4560 31.7.07 5170 3.2.09 4760

7.3.06 4880 4.9.07 4940 3.3.09 7210

4.4.06 4880 2.10.07 5180 31.3.09 3830

2.5.06 5060 30.10.07 4980 28.4.09 3670

30.5.06 4560 4.12.07 4540 2.6.09 3590

27.6.06 4620 2.1.08 4400 30.6.09 3340
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1.8.06 10500 29.1.08 4100 28.7.09 3770

29.8.06 4960 26.2.08 3690 1.9.09 4660

3.10.06 4930 1.4.08 5040 29.9.09 4410

31.10.06 5210 29.4.08 6690 3.11.09 4670

28.11.06 5030 27.5.08 4870 1.12.09 6670

2.1.07 5870 1.7.08 5040 5.1.10 4830

30.1.07 5370 5.8.08 4990 2.2.10 4160

Získaná data byla vynesena do grafu. Na obr. 4.1 je znázorněn vývoj hliníku v čase 
ve vrtu HP – 508.
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Obr. 4.1: Vývoj hliníku v čase ve vrtu HP - 508

Koncentrace  hliníku  kolísá  v  rozmezí  hodnot  493  –  10500  mg/l.  Na  základě 
statistického zpracování lze minimální hodnotu 493 mg/l a maximální hodnotu 10 500 mg/l 
v tomto případě považovat za analytické chyby vzniklé při laboratorním stanovení nebo 
mohly vzniknout špatnou manipulací se vzorkem při odběru. Trend vývoje koncentrace 
hliníku za období 7.3.2006 – 2.10.2007 lze považovat za stagnující. V následujícím období 
do 26.2.2008 byl trend klesající. Poté koncentrace vzrostla a udržela si stagnující trend do 
30.9.2008. Následuje klesající trend do 30.6.2009. Do konce sledovaného období byl trend 
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stoupající. Ve vývoji lze sledovat sezónní závislosti, kdy koncentrace od podzimu do jara 
klesá a v létě dosahuje vyšších hodnot. Ve sledovaném období vykazuje vývoj koncentrace 
hliníku celkový klesající trend.

 4.1.2 Vývoj vápníku 30.11.2005 – 1.12.2009
Monitoring vápníku ve vrtu HP – 508 probíhal v období 30.11.2005 – 1.12.2009. 

V tabulce 4.2 jsou shrnuta naměřená data v tomto období.
Tab. 4.2: Data koncentrací vápníku ve vrtu HP - 508

Datum Ca Datum Ca

30.11.05 360 27.5.08 516

30.5.06 423 2.12.08 477

28.11.06 370 2.6.09 486

29.5.07 578 1.12.09 513

4.12.07 593  

Na následujícím obr. 4.2 jsou vynesena získaná data v grafu.
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Obr. 4.2: Vývoj vápníku v čase ve vrtu HP – 508

Koncentrace  vápníku  v  daném období  kolísá  mezi  hodnotami  360 –  593 mg/l. 
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Koncentrace klesají v jarním a letním období a naopak narůstají na podzim a v zimě, jak je 
patrné z grafu. Vývoj koncentrace vápníku vykazuje do konce roku 2007 stoupající trend, 
v průběhu roku je trend klesající a od roku 2009 je zřejmý mírný vzestup.

 4.1.3 Vývoj chromu 31.8.2005 – 2.2.2010
Monitoring chromu ve vrtu  HP – 508 probíhal  v  období  31.8.2005 – 2.2.2010. 

V následující tab. 4.3 jsou shrnuta naměřená data za dané období.
Tab. 4.3: Data koncentrací chromu z vrtu HP – 508

Datum Cr celk. Datum Cr celk. Datum Cr celk.

31.8.05 5,8 27.2.07 6,3 2.9.08 1,05

29.9.05 7 3.4.07 5,9 30.9.08 4,77

2.11.05 4,24 3.5.07 6,7 4.11.08 3,37

30.11.05 5,4 29.5.07 6 2.12.08 3,77

10.1.06 8 2.7.07 4,15 6.1.09 3,76

7.2.06 5,38 31.7.07 6,6 3.2.09 3,99

7.3.06 5,9 4.9.07 6,4 3.3.09 8,09

4.4.06 6,3 2.10.07 7 31.3.09 3,36

2.5.06 4,5 30.10.07 4,3 28.4.09 3,46

30.5.06 3,68 4.12.07 3,7 2.6.09 3,1

27.6.06 5,8 2.1.08 3,93 30.6.09 3,91

1.8.06 13,2 29.1.08 1,96 28.7.09 5,09

29.8.06 6,4 26.2.08 3,75 1.9.09 3,76

3.10.06 5,8 1.4.08 3,48 29.9.09 3,85

31.10.06 6,9 29.4.08 4,52 3.11.09 3,81

28.11.06 6,1 27.5.08 2,77 1.12.09 5,12

2.1.07 7,6 1.7.08 1,3 5.1.10 3,86

30.1.07 5,78 5.8.08 4,12 2.2.10 3,58

Získaná data byla vynesena do grafu. Na obr. 4.3 je znázorněn vývoj chromu ve 
vrtu HP – 508.
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Hodnoty Cr ve vrtu HP - 508
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Obr. 4.3: Vývoj chromu v čase ve vrtu HP - 508

Koncentrace  chromu  kolísá  v  rozmezí  hodnot  1,05  –  13,2  mg/l.  Na  základě 
statistického zpracování lze maximální hodnotu 13,2 mg/l považovat za analytickou chybu 
při  laboratorním  stanovení  nebo  vzniklou  špatnou  manipulací  se  vzorkem při  odběru. 
Z grafu  je  zřejmé,  že  od  počátku  monitoringu  do  2.10.2007  měla  koncentrace  mírně 
rostoucí trend. Následoval pokles koncentrace a až do konce sledovaného období mírně 
klesající trend. Celkový trend za dané období je klesající.

 4.1.4 Vývoj železa 31.8.2005 – 2.2.2010
Monitoring  železa  ve  vrtu  HP –  508  probíhal  v  období  31.8.2005  –  2.2.2010. 

V tab. 4.4 jsou shrnuta naměřená data za dané období.
Tab. 4.4: Data železa z vrtu HP - 508

Datum Fe Datum Fe Datum Fe

31.8.05 9500 27.2.07 8690 2.9.08 6920

29.9.05 11800 3.4.07 8020 30.9.08 9350

2.11.05 8300 3.5.07 9530 4.11.08 6610

30.11.05 8750 29.5.07 8460 2.12.08 7220

10.1.06 11500 2.7.07 8260 6.1.09 7850

7.2.06 8730 31.7.07 8220 3.2.09 7760
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7.3.06 9740 4.9.07 7940 3.3.09 12300

4.4.06 9110 2.10.07 7920 31.3.09 6580

2.5.06 8950 30.10.07 7750 28.4.09 7200

30.5.06 7860 4.12.07 6980 2.6.09 6550

27.6.06 8350 2.1.08 7080 30.6.09 6660

1.8.06 17800 29.1.08 5880 28.7.09 10600

29.8.06 8150 26.2.08 7590 1.9.09 7350

3.10.06 8510 1.4.08 8590 29.9.09 8090

31.10.06 8930 29.4.08 12000 3.11.09 7460

28.11.06 8230 27.5.08 7830 1.12.09 11600

2.1.07 9770 1.7.08 7670 5.1.10 7700

30.1.07 9010 5.8.08 7630 2.2.10 6960

Na obr. 4.4 je znázorněn vývoj železa ve vrtu HP – 508. 
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Obr. 4.4: Vývoj železa v čase ve vrtu HP – 508

Koncentrace železa v daném období kolísala v rozmezí hodnot 5880 – 17800 mg/l. 
Na základě statistického zpracování lze maximální hodnotu v tomto případě považovat za 
analytickou chybu způsobenou špatnou manipulací se vzorkem při odběru nebo vzniklou 
při laboratorním stanovení. Trend vývoje koncentrace je v celém monitorovaném období 

2010/2011 Str.: 39



Martina Valentová: Geochemická charakteristika lagun OSTRAMO

mírně  klesající.  Od  dubna  2008  jsou  patrné  výkyvy  zvýšené  koncentrace,  které  byly 
zaznamenány ve dnech 29.4.2008, 3.3.2009, 28.7.2009 a 1.12.2009.

 4.1.5 Vývoj hořčíku 30.11.2005 – 1.12.2009
Monitoring hořčíku ve vrtu HP – 508 probíhal v období 30.11.2005 – 1.12.2009. 

V následující tab. 4.5 jsou shrnuta naměřená data.
Tab. 4.5: Data hořčíku z vrtu HP - 508

Datum Mg Datum Mg

30.11.05 1670 2.6.09 1520

30.5.06 1770 1.12.09 1650

28.11.06 1220 27.5.08 1710

29.5.07 1860 2.12.08 1690

4.12.07 1890 2.6.09 1520

27.5.08 1710 1.12.09 1650

2.12.08 1690  

Data získaná monitoringem byla vynesena do grafu. Na obr. 4.5 je zobrazen vývoj hořčíku 
ve vrtu HP – 508 za období 30.11.2005 – 1.12.2009.
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Obr. 4.5: Vývoj hořčíku ve vrtu HP - 508
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Koncentrace hořčíku v daném období kolísá v rozmezí hodnot 1220 – 1890 mg/l. 
Minimální  hodnotu  1220  mg/l  lze  na  základě  statistického  zpracování  považovat  za 
analytickou chybu  při  laboratorním stanovení  nebo ji  lze  připsat  špatné  manipulaci  se 
vzorkem při odběru. Od začátku monitoringu do 4.12.2007 vykazuje koncentrace mírně 
rostoucí trend. Od 4.12.2007 do 2.6.2009 je trend mírně klesající. Do konce sledovaného 
období koncetrace stoupá. Celkový trend je mírně klesající.

 4.1.6 Vývoj manganu 30.11.2005 – 1.12.2009
Monitoring  manganu  ve  vrtu  HP  –  508  se  uskutečnil  v  období  30.11.2005  – 

1.12.2009. Naměřená data jsou shrnuta v tab. 4.6.
Tab. 4.6: Data manganu z vrtu HP - 508

Datum Mn Datum Mn

30.11.05 115 27.5.08 47,9

30.5.06 148 2.12.08 99

28.11.06 98,2 2.6.09 115

29.5.07 146 1.12.09 124

4.12.07 132

Naměřená  data  byla  vynesena  do  grafu.  Vývoj  manganu  ve  vrtu  HP –  508  je 
znázorněn na obr. 4.6.
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Obr. 4.6: Vývoj manganu v čase ve vrtu HP - 508
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Koncentrace  manganu  kolísá  v  rozmezí  hodnot  47,9  –  148  mg/l.  Na  základě 
statistického  zpracování  lze  minimální  hodnotu  považovat  za  analytickou  chybu,  která 
vznikla při laboratorním stanovení, nebo ji lze připsat špatné manipulaci se vzorkem při 
odběru.  Koncentrace  manganu  vykazují  sezónní  závislosti.  Nejvyšších  koncentrací 
dosahuje  mangan  na  jaře,  jak  je  patrné  z  grafu.  Od  začátku  sledovaného  období  do 
30.5.2006 vykazuje koncentrace rostoucí trend. Dále koncentrace až do 2.12.2008 klesá. 
V tomto  období  je  zaznamenán  výkyv,  kdy  koncentrace  28.11.2006  vykazuje  oproti 
ostatním velmi nízkou hodnotu. Od 2.12.2008 do konce monitorovaného období vykazuje 
koncentrace rostoucí trend. Celkový trend je klesající.

 4.1.7 Vývoj síranů 31.8.2005 – 2.2.2010
Monitoring  síranů  ve  vrtu  HP –  508  probíhal  v  období  31.8.2005  –  2.2.2010. 

V následující tab. 4.7 jsou shrnuta naměřená data v tomto období.

Tab. 4.7: Data síranů z vrtu HP - 508

Datum Sírany Datum Sírany Datum Sírany

31.8.05 51500 27.2.07 48800 2.9.08 48000

29.9.05 48100 3.4.07 47900 30.9.08 58000

2.11.05 51000 3.5.07 47400 4.11.08 44000

30.11.05 49700 29.5.07 49200 2.12.08 50000

10.1.06 50900 2.7.07 49100 6.1.09 52000

7.2.06 50500 31.7.07 48000 3.2.09 51000

7.3.06 48900 4.9.07 48800 3.3.09 58000

4.4.06 48900 2.10.07 47400 31.3.09 49000

2.5.06 48300 30.10.07 48300 28.4.09 26000

30.5.06 48000 4.12.07 48700 2.6.09 48000

27.6.06 49500 2.1.08 47000 30.6.09 51000

1.8.06 48900 29.1.08 1700 28.7.09 56000

29.8.06 51400 26.2.08 51000 1.9.09 52000

3.10.06 48100 1.4.08 47000 29.9.09 45000

31.10.06 48500 29.4.08 46000 3.11.09 46000

28.11.06 48600 27.5.08 54000 1.12.09 51000

2.1.07 49600 1.7.08 71000 5.1.10 45000

30.1.07 49200 5.8.08 48000 2.2.10 57000

Na následujícím obr. 4.7 jsou zobrazena naměřená data vynesená do grafu. Je zde 
znázorněn vývoj síranů ve vrtu HP – 508 v daném období.
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Hodnoty síranů ve vrtu HP - 508
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Obr. 4.7: Vývoj síranů v čase ve vrtu HP – 508

Koncentrace  síranů  kolísá  v  rozmezí  hodnot  1700  –  71000  mg/l.  Na  základě 
statistického  zpracování  se  minimální  hodnoty  1700mg/l  a  26000mg/l  považují  za 
analytickou  chybu  při  laboratorním  stanovení  nebo  lze  tyto  chyby  připsat  špatné 
manipulaci  se  vzorkem  při  odběru.  Od  začátku  monitorovacího  období  do  2.1.2008 
vykazuje  koncentrace  stagnující  trend,  který  pokračuje  až  do  konce  monitorovacího 
období,  ale  od  2.1.2008  jsou  patrné  výkyvy  zvýšené  koncentrace.  Celkový  trend  je 
stagnující, jak je patrné z grafu.

 4.1.8 Vývoj pH 31.8.2005 – 23.2.2010
Monitoring  síranů  probíhal  ve  vrtu  HP –  508  v  období  31.8.2008  –  23.2.2010. 

V tab. 4.8 jsou shrnuta naměřená data za dané období.
Tab. 4.8: Data pH z vrtu HP - 508

Datum pH Datum pH Datum pH Datum pH

31.8.05 3,72 3.4.07 3,7 2.9.08 4,18 10.11.09 4,26

29.9.05 3,9 3.5.07 3,69 30.9.08 4,18 18.11.09 3,88

2.11.05 4,1 29.5.07 3,85 4.11.08 3,8 24.11.09 3,62

30.11.05 5,03 2.7.07 3,74 2.12.08 4,06 1.12.09 3,8

10.1.06 4,24 31.7.07 3,9 6.1.09 2,65 8.12.09 3,61
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7.2.06 4,22 4.9.07 3,96 3.2.09 3,11 15.12.09 3,55

4.4.06 3,82 2.10.07 3,9 3.3.09 3,8 21.12.09 3,68

2.5.06 3,9 30.10.07 3,88 31.3.09 3,95 31.12.09 3,62

30.5.06 4,92 4.12.07 3,95 28.4.09 3,83 5.1.10 3,72

1.8.06 3,8 2.1.08 3,85 2.6.09 3,76 12.1.10 3,66

29.8.06 3,78 29.1.08 3,87 30.6.09 4,17 19.1.10 3,69

3.10.06 3,8 26.2.08 4 28.7.09 4,1 26.1.10 3,72

31.10.06 3,82 1.4.08 3,89 1.9.09 4,52 2.2.10 4,11

28.11.06 3,95 29.4.08 3,81 29.9.09 4,68 9.2.10 4,23

2.1.07 3,88 27.5.08 3,69 21.10.09 4,18 16.2.10 3,79

30.1.07 4,05 1.7.08 3,8 27.10.09 3,79 23.2.10 3,68

27.2.07 4 5.8.08 4,1 3.11.09 3,89  

Získaná data byla vynesena do grafu. Na následujícím obr. 4.8 je znázorněn vývoj 
pH ve vrtu HP – 508 v čase.
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Obr. 4.8: Vývoj pH v čase ve vrtu HP - 508

Hodnoty pH kolísají v rozmezí 2,65 – 5,03. Od začátku monitoringu do 2.6.2009 je 
trend  stagnující  se  zvýšenými  hodnotami  pH  ve  dnech  30.11.2005  a  30.5.2006  a  se 
sníženými hodnotami ve dnech 6.1.2009 a 3.2.2009. Od 2.6.2009 do 29.9.2009 je trend 
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vývoje  pH rostoucí.  V období  29.9.2009  –  8.12.2009  hodnoty  pH klesají  a  do  konce 
monitorovacího  období  je  trend  stagnující.  Celkový  trend  za  dané  období  je  mírně 
klesající.

 4.1.9 Vývoj redox potenciálu 31.8.2005 – 23.2.2010
Monitoring  redox  potenciálu  ve  vrtu  HP –  508 probíhal  v  období  31.8.2005 – 

23.2.2010. V následující tab. 4.9 jsou shrnuta naměřená data v tomto období.
Tab. 4.9: Data redox potenciálu z vrtu HP - 508

Datum Redox Datum Redox Datum Redox Datum Redox

31.8.05 110 27.2.07 109 5.8.08 17 3.11.09 -2,1

29.9.05 61 3.4.07 95 2.9.08 261 10.11.09 -110

2.11.05 118 3.5.07 73 30.9.08 272 18.11.09 65

30.11.05 4 29.5.07 135 4.11.08 131 24.11.09 14

10.1.06 100 2.7.07 133 2.12.08 151 1.12.09 404

7.2.06 145 31.7.07 122 6.1.09 406 8.12.09 17,1

7.3.06 74 4.9.07 53 3.2.09 449 15.12.09 105,8

4.4.06 116 2.10.07 89 3.3.09 402 21.12.09 -82

2.5.06 50 30.10.07 161 31.3.09 89 31.12.09 22,6

30.5.06 123 4.12.07 127 28.4.09 18,3 5.1.10 167,9

1.8.06 192 2.1.08 73 2.6.09 -83,3 12.1.10 22

29.8.06 167 29.1.08 145 30.6.09 140 19.1.10 -19

3.10.06 -38 26.2.08 -47 28.7.09 -26,7 26.1.10 -13

31.10.06 220 1.4.08 18 1.9.09 -81 2.2.10 -34

28.11.06 14 29.4.08 5,2 29.9.09 -81 9.2.10 46

2.1.07 224 27.5.08 72,2 21.10.09 97 16.2.10 48

30.1.07 111 1.7.08 66 27.10.09 -91,3 23.2.10 58

Na obr.  4.9  byla  vynesena  získaná  data  do grafu.  Je  zde  znázorněn vývoj  redox 
potenciálu v čase ve vrtu HP – 508.
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Hodnoty redox potenciálu ve vrtu HP-508
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Obr. 4.9: Vývoj redox potenciálu v čase ve vrtu HP - 508

Hodnoty redox potenciálu ve vrtu HP – 508 v daném období kolísají v rozmezí -110 
až 449 mV. Převažují kladné hodnoty, jak je patrné z obr. 4.9. Do 5.8.2008 je trend mírně 
klesající.  Následuje  do  3.2.2009  prudce  se  zvyšující  trend.  Od  3.3.2009  do  31.3.2009 
hodnoty naopak prudce klesají. Od 28.4.2009 do konce sledovaného období je trend mírně 
klesající. Celkový trend je klesající.

 4.2 Vývoj polutantů ve vrtu S – 5
Ve vrtu S – 5 nebyly v daném období  monitorovány hodnoty vápníku,  manganu 

a hořčíku.

 4.2.1 Vývoj hliníku 30.11.2005 – 1.12.2009
Monitoring hliníku ve vrtu S – probíhal v období 30.11.2005 – 1.12.2009. Naměřená 

data z tohoto období jsou shrnuta v tab. 4.10.
Tab. 4.10: Data hliníku z vrtu S - 5

Datum Al Datum Al

30.11.05 0,124 27.5.08 0,05

30.5.06 0,018 2.12.08 0,104

28.11.06 0,169 2.6.09 2,28
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29.5.07 0,102 1.12.09 104

4.12.07 0,1  

Na obr. 4.10 je graficky znázorněn vývoj hliníku ve vrtu S – 5 v čase.
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Obr. 4.10: Vývoj hliníku v čase ve vrtu S - 5

Koncentrace hliníku v daném období kolísá  v rozmezí hodnot  0,124 – 104 mg/l. 
Nejmenších koncentrací dosahuje hliník v jarním období. Na konci sledovaného období 
došlo k velkému nárustu koncentrace hliníku patrně způsobenému neustálým poklesem 
hodnoty pH.

 4.2.2 Vývoj chromu 30.11.2005 – 1.12.2009
Ve  vrtu  S  –  5  probíhal  monitoring  chromu  v  období  30.11.2005  –  1.12.2009. 

V následující tab. 4.11 jsou shrnuta naměřená data.
Tab. 4.11: Data chromu z vrtu S - 5

Datum Cr celk Datum Cr celk

30.11.05 <0,004 27.5.08 0,0004

30.5.06 <0,004 2.12.08 0,0023

28.11.06 <0,004 2.6.09 0,0016
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29.5.07 <0,004 1.12.09 0,174

4.12.07 <0,004  

Naměřená  data  byla  vynesena  do  grafu.  Vývoj  chromu v  čase  ve  vrtu  S  –  5  je 
znázorněn na obr. 4.11.
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Obr. 4.11: Vývoj chromu v čase ve vrtu S - 5

Koncentrace  chromu  nabývá  hodnot  v  rozmezí  <  0,004  mg/l  až  po  hodnotu 
0,174 mg/l. Do roku 2007 se vyskytují pouze hodnoty < 0,004 mg/l. V roce 2008 začínají 
hodnoty mírně stoupat a na konci monitorovaného období je zaznamenám prudký nárust 
koncentrace chromu zřejmě v důsledku poklesu pH.

 4.2.3 Vývoj železa 30.11.2005 – 1.12.2009
Monitoring  koncentrace  železa  ve  vrtu  S  –  5  probíhal  v  období  30.11.2005  – 

1.12.2009. V tab. 4.12 jsou shrnuta naměřená data za dané období.
Tab. 4.12: Data železa z vrtu S - 5

Datum Fe Datum Fe

30.11.05 26,3 27.5.08 23,9

30.5.06 22,7 2.12.08 36
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28.11.06 31 2.6.09 37,5

29.5.07 35,6 1.12.09 317

4.12.07 21,1  

Na následujícím obr. 4.12 je znázorněn vývoj koncentrace železa ve vrtu S – 9. Do 
grafu byla vynesena data získaná z monitoringu.
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Obr. 4.12: Vývoj železa v čase ve vrtu S - 5

Koncentrace  železa  kolísá  v  rozmezí  hodnot  21,1  –  317  mg/l.  Od  začátku 
sledovaného období do 29.5.2007 docházelo k mírnému nárustu koncentrace, po kterém 
následoval  pokles.  Do  poloviny  roku  2009  koncentrace  opět  stoupala  a  na  konci 
sledovaného  období  byl  zaznamenám  vysoký  vzrůst  způsobený  patrně  trvale  nízkou 
hodnotou pH.

 4.2.4 Vývoj síranů 30.11.2005 – 1.12.2009
Ve  vrtu  S  –  5  probíhal  monitoring  síranů  v  období  30.11.2005  –  1.12.2009. 

V následující tab. 4.13 jsou shrnuta naměřená data v tomto období.
Tab. 4.13: Data síranů z vrtu S - 5

Datum Sírany Datum Sírany

30.11.05 1380 27.5.08 940

30.5.06 1250 2.12.08 1100
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28.11.06 1230 2.6.09 1200

29.5.07 1180 1.12.09 3200

4.12.07 1000  

Získaná data byla vynesena do grafu. Vývoj síranů ve vrtu S – 5 je znázorněn na 
obr. 4.13.
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Obr. 4.13: Vývoj síranů v čase ve vrtu S - 5

Koncentrace  síranů  v  daném období  kolísá  v  rozmezí  hodnot  940  –  3200  mg/l. 
Koncentrace do poloviny roku 2008 neustále klesala. Následoval mírný vzrůst a na konci 
sledovaného období, stejně jako u ostatních prvků, koncentrace prudce vzrostla v důsledku 
nízkého pH.

 4.2.5 Vývoj pH 18.8.2005 – 23.2.2010
Monitoring pH ve vrtu S – 5 probíhal v období 18.8.2005 – 23.2.2010. V tab. 4.14 

jsou shrnuta naměřená data za dané období.
Tab. 4.14: Hodnoty pH z vrtu S - 5

Datum pH Datum pH Datum pH Datum pH Datum pH

18.8.05 7,21 25.7.06 6,73 2.7.07 6,25 3.6.08 6,69 28.4.09 6,64
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1.9.05 7,18 1.8.06 6,6 10.7.07 6,62 10.6.08 6,64 5.5.09 6,68

7.9.05 7,07 8.8.06 6,6 17.7.07 6,57 17.6.08 6,69 12.5.09 6,58

14.9.05 7,3 15.8.06 6,58 24.7.07 6,61 24.6.08 6,66 19.5.09 6,55

21.9.05 7,01 22.8.06 6,64 31.7.07 6,56 1.7.08 6,64 26.5.09 6,43

30.9.05 7,04 29.8.06 6,53 14.8.07 6,38 8.7.08 6,59 2.6.09 6,68

5.10.05 6,96 5.9.06 6,6 21.8.07 6,5 15.7.08 6,75 9.6.09 6,76

12.10.05 6,73 12.9.06 6,66 28.8.07 3,88 22.7.08 6,71 16.6.09 6,8

19.10.05 7,05 19.9.06 6,57 4.9.07 6,58 29.7.08 6,69 23.6.09 6,7

26.10.05 6,99 26.9.06 6,26 11.9.07 6,79 5.8.08 6,63 30.6.09 6,53

2.11.05 7,01 3.10.06 6,16 18.9.07 6,81 12.8.08 6,68 7.7.09 6,74

9.11.05 6,82 10.10.06 6,76 25.9.07 7,04 19.8.08 6,57 14.7.09 6,56

15.11.05 7,04 24.10.06 6,87 2.10.07 6,75 26.8.08 6,58 21.7.09 6,67

23.11.05 7,12 31.10.06 6,82 9.10.07 6,7 2.9.08 6,49 28.7.09 6,63

30.11.05 6,65 7.11.06 6,72 16.10.07 7,19 9.9.08 6,63 4.8.09 6,72

7.12.05 6,69 14.11.06 6,62 23.10.07 6,75 16.9.08 6,68 11.8.09 6,68

14.12.05 6,79 21.11.06 6,64 30.10.07 6,74 23.9.08 6,58 18.8.09 6,65

20.12.05 6,64 28.11.06 6,62 6.11.07 7,01 30.9.08 7,07 25.8.09 6,58

28.12.05 6,77 5.12.06 6,66 13.11.07 7,52 7.10.08 6,52 1.9.09 6,63

3.1.06 6,86 12.12.06 6,68 20.11.07 7,08 14.10.08 6,52 8.9.09 6,6

10.1.06 6,9 19.12.06 6,69 27.11.07 7,11 21.10.08 6,61 15.9.09 6,53

17.1.06 6,81 2.1.07 6,68 4.12.07 6,65 29.10.08 6,52 22.9.09 6,59

24.1.06 6,79 9.1.07 6,62 11.12.07 6,69 4.11.08 6,45 29.9.09 6,43

31.1.06 6,62 16.1.07 6,62 18.12.07 6,74 11.11.08 6,55 6.10.09 6,46

8.2.06 6,83 23.1.07 6,63 28.12.07 6,6 18.11.08 6,53 13.10.09 6,48

14.2.06 6,77 30.1.07 6,87 2.1.08 6,57 25.11.08 6,55 20.10.09 6,67

21.2.06 6,75 6.2.07 6,67 8.1.08 6,52 2.12.08 6,43 27.10.09 6,52

1.3.06 6,86 13.2.07 6,7 15.1.08 6,57 9.12.08 6,53 3.11.09 6,66

7.3.06 6,78 20.2.07 6,8 22.1.08 6,62 16.12.08 6,46 10.11.09 4,76

14.3.06 6,84 27.2.07 6,64 29.1.08 6,79 22.12.08 6,62 18.11.09 6,73

21.3.06 6,78 6.3.07 6,64 5.2.08 6,65 2.1.09 6,56 24.11.09 6,16

28.3.06 6,84 13.3.07 6,56 12.2.08 6,6 6.1.09 6,57 1.12.09 4,36

4.4.06 6,93 20.3.07 6,64 19.2.08 6,66 13.1.09 6,64 8.12.09 4,01

11.4.06 7,34 27.3.07 6,67 26.2.08 6,74 20.1.09 6,45 15.12.09 4,05

18.4.06 7,38 3.4.07 6,68 4.3.08 6,97 27.1.09 6,53 21.12.09 5,05

25.4.06 6,7 10.4.07 6,67 11.3.08 6,73 3.2.09 6,48 31.12.09 3,4

2.5.06 6,91 17.4.07 6,64 18.3.08 6,68 10.2.09 6,91 5.1.10 3,71

9.5.06 6,66 24.4.07 6,64 25.3.08 6,73 17.2.09 6,92 12.1.10 4,16
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16.5.06 6,88 3.5.07 6,44 1.4.08 6,66 24.2.09 6,51 19.1.10 4

23.5.06 6,8 9.5.07 6,59 8.4.08 6,8 3.3.09 6,61 26.1.10 4,26

30.5.06 6,92 15.5.07 6,67 15.4.08 6,57 10.3.09 7,35 2.2.10 4,92

6.6.06 6,87 22.5.07 6,56 22.4.08 6,7 17.3.09 7,59 9.2.10 3,65

13.6.06 6,66 29.5.07 6,47 29.4.08 6,59 24.3.09 6,85 16.2.10 3,71

20.6.06 6,39 5.6.07 6,68 6.5.08 6,53 31.3.09 6,63 23.2.10 3,58

4.7.06 7,33 12.6.07 6,63 13.5.08 6,65 7.4.09 6,73

11.7.06 7,11 19.6.07 6,45 20.5.08 6,64 14.4.09 6,7

18.7.06 6,65 26.6.07 6,39 27.5.08 6,53 21.4.09 6,7

Naměřená data byla vynesena do grafu. Vývoj pH ve vrtu S – 5 je znázorněn na 
obr. 4.14.
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Obr. 4.14: Vývoj pH v čase ve vrtu S – 5

Hodnoty pH kolísají v rozmezí 3,4 – 7,59. Trend je od počátku sledovaného období 
do 3.11.2009 stagnující. Od 18.11.2009 je trend klesající a na konci sledovaného období 
má pH trvale nízkou hodnotu. Celkový trend je mírně klesající.
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 4.2.6 Vývoj redox potenciálu 18.8.2005 – 23.2.2010
Monitoring  redox  potenciálu  ve  vrtu  S  –  5  se  uskutečnil  v  období  18.8.2005  – 

23.2.2010. V následující tab. 4.15 jsou shrnuta naměřená data.
Tab. 4.15: Hodnoty redox potenciálu z vrtu S - 5

Datum Redox Datum Redox Datum Redox Datum Redox Datum Redox

18.8.05 -187 18.7.06 -84 19.6.07 -71 27.5.08 -65 14.4.09 -136

1.9.05 -49 25.7.06 -83 26.6.07 -64 3.6.08 -146 21.4.09 -140

7.9.05 -84 1.8.06 -81 2.7.07 -72 10.6.08 -34 28.4.09 -150

14.9.05 -74 8.8.06 -84 10.7.07 -77 17.6.08 -156 5.5.09 -34

21.9.05 -64 15.8.06 -82 17.7.07 -84 24.6.08 40 12.5.09 -56

30.9.05 -79 22.8.06 -85 24.7.07 -82 1.7.08 -159 19.5.09 -46

5.10.05 -94 29.8.06 -81 31.7.07 -79 8.7.08 -11 26.5.09 -34

12.10.05 -72 5.9.06 -85 14.8.07 -85 15.7.08 -152 2.6.09 -27

19.10.05 -78 12.9.06 -90 21.8.07 -54 22.7.08 5 9.6.09 -145

26.10.05 -81 19.9.06 -80 28.8.07 162 29.7.08 -163 16.6.09 -165

2.11.05 -90 26.9.06 -93 4.9.07 -37 5.8.08 -154 23.6.09 -185

9.11.05 -41 3.10.06 -86 11.9.07 -86 12.8.08 -12 30.6.09 -152

15.11.05 -26 10.10.06 -100 18.9.07 -99 19.8.08 39 7.7.09 -124

23.11.05 -83 24.10.06 -74 25.9.07 -19 26.8.08 -108 14.7.09 -149

30.11.05 2 31.10.06 -65 2.10.07 -111 2.9.08 -125 21.7.09 -159

7.12.05 -48 7.11.06 -73 9.10.07 -99 9.9.08 4 28.7.09 -131

14.12.05 53 14.11.06 -70 16.10.07 -92 16.9.08 -42 4.8.09 -150

20.12.05 -22 21.11.06 -59 23.10.07 -102 23.9.08 -232 11.8.09 -152

28.12.05 -50 28.11.06 -66 30.10.07 -120 30.9.08 -173 18.8.09 -141

3.1.06 -24 5.12.06 -51 6.11.07 -120 7.10.08 -23 25.8.09 -117

10.1.06 55 12.12.06 -64 13.11.07 -80 14.10.08 -156 1.9.09 -163

17.1.06 -31 19.12.06 -65 20.11.07 -107 21.10.08 -161 8.9.09 -140

24.1.06 -23 2.1.07 -59 27.11.07 -105 29.10.08 -172 15.9.09 -160

31.1.06 12 9.1.07 -62 4.12.07 -117 4.11.08 -138 22.9.09 -167

8.2.06 47 16.1.07 -61 11.12.07 -55 11.11.08 -43 29.9.09 -171

14.2.06 18 23.1.07 -55 18.12.07 37 18.11.08 -154 6.10.09 -159

21.2.06 -92 30.1.07 -65 28.12.07 19 25.11.08 -135 13.10.09 -153

1.3.06 -35 6.2.07 -55 2.1.08 12 2.12.08 -146 20.10.09 -158

7.3.06 -35 13.2.07 -67 8.1.08 -11 9.12.08 -147 27.10.09 -159

14.3.06 -40 20.2.07 -82 15.1.08 -5 16.12.08 -143 3.11.09 -168

21.3.06 -58 27.2.07 -77 22.1.08 -8 22.12.08 -98 10.11.09 1
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28.3.06 -61 6.3.07 -70 5.2.08 -16 2.1.09 -160 18.11.09 -24

4.4.06 -37 13.3.07 -59 12.2.08 -32 6.1.09 -158 24.11.09 -74

11.4.06 -65 20.3.07 -72 19.2.08 -30 13.1.09 -7 1.12.09 40

18.4.06 -85 27.3.07 -71 26.2.08 -42 20.1.09 -15 8.12.09 108

25.4.06 -68 3.4.07 -80 4.3.08 -37 27.1.09 -9 15.12.09 62

2.5.06 -79 10.4.07 -76 11.3.08 -122 3.2.09 -81 21.12.09 -130

9.5.06 -61 17.4.07 -71 18.3.08 -125 10.2.09 -180 31.12.09 58

16.5.06 -59 24.4.07 -63 25.3.08 -111 17.2.09 -139 5.1.10 61

23.5.06 -68 3.5.07 -78 1.4.08 -125 24.2.09 -148 12.1.10 28

30.5.06 -50 9.5.07 -69 8.4.08 -19 3.3.09 -153 19.1.10 60

6.6.06 -83 15.5.07 -72 15.4.08 -143 10.3.09 -166 26.1.10 2

13.6.06 -70 22.5.07 -72 22.4.08 -69 17.3.09 -176 2.2.10 -7

20.6.06 -75 29.5.07 -62 29.4.08 -143 24.3.09 -63 9.2.10 46

4.7.06 -99 5.6.07 -74 6.5.08 -144 31.3.09 -146 16.2.10 33

11.7.06 -73 12.6.07 -76 13.5.08 -94 7.4.09 -158 23.2.10 45

Získaná data za dané období byla vynesena do grafu. Na následujícím obr. 4.15 je 
znázorněn vývoj redox potenciálu v čase ve vrtu S – 5.

Hodnoty redox potenciálu ve vrtu S - 5
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Obr. 4.15: Vývoj redox potenciálu v čase ve vrtu S – 5
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Hodnoty redox potenciálu kolísají v rozmezí -232 mV až 162 mV. V uvažovaném 
období převládají záporné hodnoty. Do 8.2.2006 je trend stoupající. V období 8.2.2006 – 
7.3.2006 je trend klesající. Následuje do 26.6.2007 stagnující trend. Do 3.11.2009 hodnoty 
redox potenciálu vykazovaly klesající trend. Od 3.11.2009 do konce sledovaného období 
hodnoty redox potenciálu stoupaly. Celkový trend za dané období je klesající.

 4.3 Výsledky geochemického modelování
Geochemické modelování v programu Phreeqc bylo uskutečněno z výsledků zonální 

analýzy, které poskytla firma AQUATEST, a.s. Ve vrtu HP – 508 byla provedena zonální 
analýza v hloubce 5 – 12 m. Ve vrtu S – 5 v hloubce 5 – 10 m.

 4.3.1 Zonální geochemické modelování ve vrtu HP – 508
Z výsledků geochemického modelování v programu Phreeqc vyplývá, že od hloubky 

5m od pažnice vrtu je voda přesycená ku železu. Z vypočtených saturačních indexů plyne, 
že od hloubky 5 m se za daných podmínek může srážet minerál hematit Fe2O3, goethit 
FeOOH a amorfní Fe(OH)3. Do hloubky se nasycení železem snižuje. V hloubce 6 m je 
voda přesycená ku hliníku a ten se zde může srážet ve formě amorfního hliníku a minerálu 
gibssitu. Od hloubky 8 m se bude hliník za daného pH nacházet jako volný ion Al3+, což 
platí i pro železo, které se zde bude nacházet jako ion Fe2+. Od hloubky 10 m je roztok 
nenasycen ku hliníku.

 4.3.2 Zonální geochemické modelování ve vrtu S – 5
Z výpočtu saturačních indexů vyplývá, že v hloubce 5 m od pažnice vrtu je voda 

přesycena  ku  železu  a  hliníku  a  bude  se  zde  nejspíše  srážet  amorfní  hliník  Al(OH)3, 
amorfní  železo  Fe(OH)3,  minerál  gibbsit  Al(OH)3,  goethit  FeOOH  a  hematit  Fe2O3, 
přičemž se nasycení s hloubkou snižuje. Od hloubky 6 m se bude v roztoku za daného pH 
nacházet  hliník  nejspíše  jako  volný  ion  Al3+.  V hloubce  7  m  se  může  srážet  minerál 
hematit, goethit a amorfní železo. V hloubce 8 m se bude zřejmě hliník i železo vyskytovat 
jako volné ionty Al3+ a Fe2+. Od hloubky 9 m je roztok nenasycený ku hliníku.
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 5 Závěr
Na životní prostředí na lokalitě působí kontaminace negativně rovněž v důsledku 

nízkého pH podzemních vod. Z výsledků zonální analýzy bylo zjištěno, že hodnoty pH 
u obou  zkoumaných  vrtů  klesají  s  hloubkou.  Do  roztoku  se  bude  uvolňovat  ion  Al3+ 

nejspíše z primárních minerálů, kterými jsou v tomto případě jílové minerály v podloží 
lagun. Díky redukčnímu prostředí se do roztoku nebude uvolňovat ion Fe3+ a dominantní 
formou železa bude ion Fe2+.

Tedy  interakcí  kontaminace  s  přírodním  prostředím  dochází  ke  zvyšování 
koncentrací  hliníku  a  železa  ve  vodách  z  podloží  lagun.  To  vede  k  narušení  přírodní 
rovnováhy a ke změnám přirozeného prostředí i původní kontanimace.

V monitorovacím období byl ve vrtu HP – 508 trend vývoje koncentrací hliníku, 
chromu,  železa,  hořčíku  a  manganu  klesající.  U  vápníku  byl  trend  rostoucí,  u  síranů 
stagnující. V případě redox potenciálu a pH byl zaznamenán trend klesající.

Ve vrtu S – 5 ve sledovaném období koncentrace hliníku, chromu, železa i síranů 
stoupaly.  Další kontaminanty zde monitorovány nebyly.  Hodnoty redox potenciálu i pH 
stejně jako v případě vrtu HP – 508 klesaly.
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Příloha č. 1: Legenda ke geologické mapě– List 15 – 43 Ostrava

Příloha č. 2: Legenda k hydrogeologické mapě – List 15 – 432 Ostrava

    

navážka, halda, výsypka, odval

nivní sediment

nivní sediment 

slatina, rašelina, hnilokal

písčito – hlinitý až hlinito – písčitý sediment

sprašová hlína

písek, štěrk



Příloha č. 3: Výsledky zonální analýzy (datum odběru 23.3.2006)

Název vzorku

amonné 

ionty
sírany NEL

Tenzidy

 aniontové
Al Be Cd Cr celk. Fe pH Redox

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mV

HP-508/5 m 2,7 2360 0,12 1,6 1 0,0012 <0,0015 <0,004 528 5,98 26

HP-508/6 m 3,2 2430 0,22 0,81 4,6 0,004 <0,0015 <0,004 544 5,95 25

HP-508/7 m 5,3 4310 0,09 1,28 9,9 0,0085 <0,0015 0,019 814 5,68 -33

HP-508/8 m 31,7 12400 0,18 6,77 90 0,063 <0,0015 0,06 6740 4,93 28



HP-508/9 m 46,2 21100 0,26 6,56 165 0,098 <0,0015 0,13 9300 4,65 63

HP-508/10 m 68,1 24300 0,42 16,8 3960 0,32 <0,0015 2,05 9030 3,83 163

HP-508/11 m 65,4 47200 1,41 17,1 4690 0,44 <0,0015 2,51 9030 3,82 173

HP-508/12 m 68,8 48600 1,71 34,8 4760 0,48 <0,0015 2,77 9570 3,76 178

S-5/5m 0,24 624 1,65 7,35 0,5 <0,0003 <0,0015 <0,004 11,9 7,03 -83

S-5/6m 1 1180 0,22 3,44 0,08 <0,0003 <0,0015 <0,004 22,1 6,67 -70

S-5/7m 1,1 1350 0,12 1,58 0,09 <0,0003 <0,0015 0,004 28,3 6,66 -77

S-5/8m 13,2 8260 0,15 4,01 370 0,054 <0,0015 0,33 803 4,3 107

S-5/9m 126 74400 0,94 6,81 5730 0,57 <0,0015 3,1 15800 3,84 168

S-5/10m 160 83900 0,46 7,67 6130 0,6 0,0021 2,78 20100 3,78 168

Příloha č. 4: Výsledky geochemického modelování – vrt HP – 508

Hloubka 5m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)       -0.06   11.73   11.79  Al(OH)3
Amm(g)           -9.82   -7.70    2.12  Amm
Fe(OH)3(a)        1.12    6.01    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite          2.77   11.73    8.96  Al(OH)3
Goethite          6.46    6.01   -0.46  FeOOH
H2(g)           -19.89   25.61   45.50  H2
H2O(g)           -1.90   -0.00    1.90  H2O
Hematite         14.87   12.01   -2.85  Fe2O3
Melanterite      -2.16   -4.57   -2.40  FeSO4:7H2O
O2(g)           -48.44  -51.21   -2.77  O2

Hloubka 6m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)        0.54   12.30   11.76  Al(OH)3
Amm(g)           -9.75   -7.65    2.11  Amm
Fe(OH)3(a)        1.04    5.93    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite          3.36   12.30    8.94  Al(OH)3
Goethite          6.41    5.94   -0.47  FeOOH
H2(g)           -19.84   25.59   45.43  H2
H2O(g)           -1.89   -0.00    1.89  H2O
Hematite         14.76   11.87   -2.89  Fe2O3
Melanterite      -2.16   -4.55   -2.40  FeSO4:7H2O
O2(g)           -48.41  -51.18   -2.77  O2



Hloubka 7m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)       -0.08   11.69   11.77  Al(OH)3
Amm(g)           -9.86   -7.75    2.11  Amm
Fe(OH)3(a)        0.30    5.19    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite          2.74   11.69    8.95  Al(OH)3
Goethite          5.66    5.19   -0.47  FeOOH
H2(g)           -19.29   26.15   45.45  H2
H2O(g)           -1.89   -0.00    1.89  H2O
Hematite         13.26   10.38   -2.88  Fe2O3
Melanterite      -1.91   -4.31   -2.40  FeSO4:7H2O
O2(g)           -49.53  -52.30   -2.77  O2

Hloubka 8m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)       -1.53   10.25   11.77  Al(OH)3
Amm(g)           -9.90   -7.79    2.11  Amm
Fe(OH)3(a)       -1.15    3.74    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite          1.30   10.25    8.95  Al(OH)3
Goethite          4.21    3.74   -0.47  FeOOH
H2(g)           -17.79   27.65   45.45  H2
H2O(g)           -1.89   -0.00    1.89  H2O
Hematite         10.36    7.48   -2.88  Fe2O3
Melanterite      -1.00   -3.40   -2.40  FeSO4:7H2O
O2(g)           -52.53  -55.30   -2.77  O2

Hloubka 9m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)       -2.34    9.43   11.76  Al(OH)3
Amm(g)          -10.07   -7.96    2.11  Amm
Fe(OH)3(a)       -1.95    2.94    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite          0.49    9.43    8.94  Al(OH)3
Goethite          3.41    2.94   -0.47  FeOOH
H2(g)           -17.24   28.19   45.43  H2
H2O(g)           -1.89   -0.00    1.89  H2O
Hematite          8.77    5.88   -2.89  Fe2O3
Melanterite      -0.78   -3.18   -2.40  FeSO4:7H2O
O2(g)           -53.61  -56.39   -2.77  O2



Hloubka 10m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)       -2.97    8.84   11.81  Al(OH)3
Amm(g)          -10.70   -8.57    2.12  Amm
Fe(OH)3(a)       -4.30    0.59    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite         -0.14    8.84    8.98  Al(OH)3
Goethite          1.04    0.59   -0.45  FeOOH
H2(g)           -15.59   29.94   45.54  H2
H2O(g)           -1.91   -0.00    1.91  H2O
Hematite          4.02    1.18   -2.84  Fe2O3
Melanterite      -1.05   -3.45   -2.41  FeSO4:7H2O
O2(g)           -57.12  -59.89   -2.77  O2

Hloubka 11m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)       -3.45    8.33   11.79  Al(OH)3
Amm(g)          -10.78   -8.67    2.11  Amm
Fe(OH)3(a)       -4.49    0.40    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite         -0.62    8.33    8.96  Al(OH)3
Goethite          0.86    0.40   -0.46  FeOOH
H2(g)           -15.57   29.91   45.48  H2
H2O(g)           -1.90   -0.00    1.90  H2O
Hematite          3.66    0.80   -2.86  Fe2O3
Melanterite      -0.78   -3.18   -2.40  FeSO4:7H2O
O2(g)           -57.05  -59.82   -2.77  O2

Hloubka 12m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)       -3.66    8.15   11.81  Al(OH)3
Amm(g)          -10.84   -8.72    2.12  Amm
Fe(OH)3(a)       -4.66    0.23    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite         -0.82    8.15    8.98  Al(OH)3
Goethite          0.68    0.23   -0.45  FeOOH
H2(g)           -15.45   30.08   45.54  H2
H2O(g)           -1.91   -0.00    1.91  H2O
Hematite          3.31    0.47   -2.84  Fe2O3
Melanterite      -0.74   -3.15   -2.41  FeSO4:7H2O
O2(g)           -57.40  -60.17   -2.77  O2



Příloha č. 5: Výsledky geochemického modelování – vrt S – 5

Hloubka 5m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)        0.60   12.43   11.83  Al(OH)3
Amm(g)           -9.78   -7.65    2.13  Amm
Fe(OH)3(a)        2.80    7.70    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite          3.44   12.43    9.00  Al(OH)3
Goethite          8.13    7.70   -0.44  FeOOH
H2(g)           -21.99   23.60   45.59  H2
H2O(g)           -1.91   -0.00    1.91  H2O
Hematite         18.20   15.39   -2.81  Fe2O3
Melanterite      -3.97   -6.38   -2.41  FeSO4:7H2O
O2(g)           -44.43  -47.19   -2.77  O2

Hloubka 6m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)       -0.08   11.70   11.79  Al(OH)3
Amm(g)           -9.51   -7.40    2.11  Amm
Fe(OH)3(a)        1.91    6.80    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite          2.75   11.70    8.96  Al(OH)3
Goethite          7.26    6.80   -0.46  FeOOH
H2(g)           -21.27   24.21   45.48  H2
H2O(g)           -1.90   -0.00    1.90  H2O
Hematite         16.47   13.61   -2.86  Fe2O3
Melanterite      -3.59   -5.99   -2.40  FeSO4:7H2O
O2(g)           -45.64  -48.41   -2.77  O2

Hloubka 7m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)       -0.04   11.73   11.77  Al(OH)3
Amm(g)           -9.48   -7.37    2.11  Amm
Fe(OH)3(a)        1.97    6.86    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite          2.78   11.73    8.95  Al(OH)3
Goethite          7.33    6.86   -0.47  FeOOH
H2(g)           -21.25   24.19   45.45  H2
H2O(g)           -1.89   -0.00    1.89  H2O
Hematite         16.60   13.72   -2.88  Fe2O3
Melanterite      -3.47   -5.87   -2.40  FeSO4:7H2O
O2(g)           -45.61  -48.38   -2.77  O2



Hloubka 8m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)       -2.81    8.97   11.77  Al(OH)3
Amm(g)          -10.88   -8.77    2.11  Amm
Fe(OH)3(a)       -3.94    0.95    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite          0.02    8.97    8.95  Al(OH)3
Goethite          1.42    0.95   -0.47  FeOOH
H2(g)           -16.53   28.91   45.45  H2
H2O(g)           -1.89   -0.00    1.89  H2O
Hematite          4.78    1.90   -2.88  Fe2O3
Melanterite      -1.87   -4.27   -2.40  FeSO4:7H2O
O2(g)           -55.05  -57.82   -2.77  O2

Hloubka 9m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)       -3.55    8.26   11.81  Al(OH)3
Amm(g)          -10.55   -8.42    2.12  Amm
Fe(OH)3(a)       -4.29    0.60    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite         -0.72    8.26    8.98  Al(OH)3
Goethite          1.06    0.61   -0.45  FeOOH
H2(g)           -15.61   29.92   45.54  H2
H2O(g)           -1.91   -0.01    1.91  H2O
Hematite          4.07    1.23   -2.84  Fe2O3
Melanterite      -0.45   -2.85   -2.41  FeSO4:7H2O
O2(g)           -57.09  -59.86   -2.77  O2

Hloubka 10m
Phase               SI log IAP  log KT
Al(OH)3(a)       -3.68    8.09   11.77  Al(OH)3
Amm(g)          -10.48   -8.37    2.11  Amm
Fe(OH)3(a)       -4.36    0.53    4.89  Fe(OH)3
Gibbsite         -0.86    8.09    8.95  Al(OH)3
Goethite          1.01    0.54   -0.47  FeOOH
H2(g)           -15.49   29.95   45.45  H2
H2O(g)           -1.90   -0.01    1.89  H2O
Hematite          3.97    1.09   -2.88  Fe2O3
Melanterite      -0.34   -2.74   -2.40  FeSO4:7H2O
O2(g)           -57.14  -59.92   -2.77  O2


