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Anotace 
 

V České republice existuje velké množství individuálních zdrojů vody – studní, které jsou 

využívány jejich majiteli k různým účelům – jako voda pitná, k zálivce, napájení 

hospodářských zvířat. Kvalita vody není vždy dobrá, spíše naopak. Majitelé nemají 

zákonnou povinnost provádět pravidelné průběžné rozbory vody, takže kvalitu vody často 

ani neznají. Tyto zdroje podzemní vody také většinou nemají stanovena pásma hygienické 

ochrany. Kontaminaci vody z vnějších zdrojů znečištění např. průmyslového charakteru se 

majitel studny může jen velmi těžko bránit. Cílem této práce je zmapovat lokalitu 

v Ostravě – Hrabové, provést odběry vody k rozborům, zhodnotit její kvalitu a stanovit 

možné zdroje znečištění, a dále navrhnout možné varianty a postup řešení.  

Klíčová slova: studna, kontaminace, odval, usazovací nádrž, flotační hlušiny. 

Summary 
 

In the Czech Republic exists a big amount of individual sources of water – the wells that 

are used by their owners for various purposes – as a drinking water, for watering the 

gardens, watering the livestock. The quality of water is not always good enough, on the 

contrary. The owners have no obligation to do regular continuous analyzes of water so they 

often do not know the quality. These sources of groundwater mostly have not specified the 

sanity protection zones. The owner can only heavily fight back the contamination of water 

from external sources of pollution for example the industrial character. The purpose of the 

theses is to chart the locality in Ostrava – Hrabová, to do the sampling the water, to 

evaluate its quality and specify possible sources of pollution and further suggest possible 

variants and procedures of solution.  

Key words: well, contamination, heap, settling reservoir, flotation tailings.  
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Seznam použitých zkratek 
 

ČIŽP OI  Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

EIA   Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na životní prostředí 

KTJ  Kolonie tvořící jednotka  

MH  Mezní hodnota 

NMH  Nejvyšší mezní hodnota 

SOP   Standardní operační postup  

ZF  Empirická jednotka pro měření zákalu – porovnání s kalibračním 
standardem – suspenze formalinu 
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1. Úvod 
 

Voda jako základní podmínka života všech živých organismů na Zemi včetně člověka 

je nenahraditelná. Na jejím získávání a dostatku je založena celá lidská civilizace, jejíž 

sídla se od prvopočátku soustředila v blízkosti vodních zdrojů. Voda odpovídající kvality i 

kvantity je také nezbytným předpokladem ekonomického rozvoje společnosti.  

Ochrana vodních zdrojů před znečištěním je velice důležitým úkolem orgánů státní 

správy, především Ministerstva životního prostředí jako ústředního vodoprávního úřadu 

České republiky. Vodní zdroje České republiky jsou omezené.  

Lidská činnost narušuje horninové prostředí a mnohdy urychluje procesy jeho 

přírodního narušení. Podíl antropogenního narušení se zvyšuje s rostoucí hustotou osídlení 

a technickou vyspělostí civilizace. Horninového prostředí se týká několik rizikových 

faktorů – riziko kontaminace podzemních vod, riziko změn režimu podzemních vod, 

změny reliéfu těžbou a haldami, kontaminace horninového prostředí, poddolování. Na 

haldách, odvalech a výsypkách je velmi urychlen proces zvětrávání. Může být až stokrát 

rychlejší než u neporušených hornin. Při zvětrávání dochází k mineralogickým a 

chemickým změnám a přeměně organických látek. [14]   

V oblasti Ostravska jako tradičního průmyslového regionu je velké množství 

potenciálních zdrojů znečištění podzemní i povrchové vody. Jedná se například o železárny 

s výrobou železa a oceli, hutní výrobu surového železa ve vysokých pecích, hlubinné 

dobývání černého uhlí. S touto průmyslovou výrobou souvisí vznik odpadu – struska 

z hutí, odvaly hlušiny z těžby uhlí, odkaliště z úpraven uhlí.    

Obsahem této práce je popis zájmového území, kde se nachází několik individuálních 

zdrojů podzemní vody, která má problematickou kvalitu, vytipování možných zdrojů 

kontaminace podzemní vody, odběry a laboratorní rozbory a návrh možností pro eliminaci 

znečištění.  

Cílem této práce je popsat stav a kvalitu vody ve studních v zájmovém území části 

lokality Ostrava – Hrabová, potenciální zdroje znečištění v lokalitě, legislativní východiska 

a možnosti řešení, dále ekonomické vyčíslení náhradního zásobování vodou. V první části 
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práce nastiňuji teoretické poznatky, druhá část práce je praktická včetně odběrů vzorků vod 

a jejich posouzení.  

2. Teoretická část 
 

V této části práci nastíním výchozí teoretická stanoviska, popis zdrojů podzemní vody, 

možnosti jejího jímání, ovlivnění horninovým prostředím, dotčenou legislativu a 

především ukazatele jakosti vody, které budou sloužit jako srovnávací kritéria pro 

odebrané vzorky.  

2.1. Podzemní voda 
 

Podzemní voda je voda přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu 

nasycení, která je v přímém styku s horninami. Zdroje podzemních vod jsou přednostně 

vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Za podzemní vodu se považuje také 

voda ve studních a vrtech. Podmínky pro výskyt podzemních vod jsou asi až do hloubky 

10 km pod zemským povrchem. Zásoby podzemní vody se doplňují především infiltrací 

srážkových a povrchových vod. [7] Využití podzemních vod jako zdroje pitné vody je 

optimální z hlediska teploty – voda v hloubce 10 m má cca 10 oC. Podzemní vody obsahují 

látky, především anorganické, kterými se voda obohacuje při průchodu horninovým 

prostředím. Kvalita podzemní vody je výsledkem geochemických procesů probíhajících 

v dlouhodobém horizontu. Téměř vždy obsahují volný oxid uhličitý. [4] 

Podzemní vody jsou největším sladkovodním zásobníkem vody a představují důležitou 

složku životního prostředí, kterou je třeba chránit. Hrají významnou roli v hydrologickém 

cyklu, dotují systémy povrchových vod. V roce 2006 byla přijata evropská směrnice o 

ochraně podzemních vod před znečišťováním č. 2006/118/ES. Zavádí opatření k omezení 

vstupu znečišťujících látek a stanovuje kritéria kvality. [17]   

Složení podzemních vod je zcela závislé na okolním horninovém prostředí, neboť 

většina rozpuštěných látek pochází z hornin a minerálů. [14] V přírodních vodách probíhají 

různé fyzikální a chemické procesy, vzájemně časově propojené. Jakost vod ovlivňuje 

mnoho různých faktorů. Jedná se například o vyluhování minerálních a organických složek 
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z půdy, rozpouštění částečně rozpustných hornin, vylučování nerozpustných sraženin, 

adsorpce a desorpce již rozpuštěných látek na částicích půdy a hornin a výměna iontů, 

aerobní a anaerobní odbourávání organických látek, míchání vod různého původu. 

Důležitým faktorem je také teplota a hydraulické parametry. [16] Zdroj podzemní vody 

může být ovlivněn a kontaminován antropogenním působením velmi širokou škálou látek. 

Tuto kontaminaci chápeme jako změnu přirozených fyzikálních a chemických vlastností 

vody, která snižuje její kvalitu se zřetelem k použitelnosti. Mezi polutanty patří například 

pesticidy, těžké kovy, které se často kumulují v sedimentech, organické znečištění, 

acidifikace vod vlivem depozice oxidu siřičitého a NOx, organické polutanty.   

Pro porozumění riziku kontaminace podzemní vody chemickými látkami je důležité 

znát přírodní hydrochemické podmínky v daném systému, které mohou mít vliv na chování 

kontaminantů. Pohyb podzemní vody je typicky pomalý a přetrvává delší dobu v místě, je 

zde potenciál pro reakci mezi vodou a horninou, kterou prochází (obrázek 1). Efektivní 

předpovídání pohybu chemických kontaminantů v podzemní vodě vyžaduje validní 

matematický model pohybu kontaminantů. [22] 
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Obrázek 1 - Pohyb kontaminantů v podzemní vodě [22] 

Riziko z dobývání nerostných surovin je dvojí – tvorba hlušiny a kontaminace 

podzemní vody kyselým průsakem. Pokud je kyselý průsak ponechán, může kontaminovat 

podzemní vodu a okolní vodní toky, omezuje použití vody a ničí ekosystém a zdraví 

člověka. Haldy jsou často vysoce propustné a rychle se objevuje oxidace sulfidů. Existují 

matematické modely na predikci kyselé drenáže – empirické a geochemické. Empirické 

modely jsou založeny na pozorování, zatímco geochemické na porozumění fyzikálním a 

chemickým procesům. Oba modely jsou zjednodušením reality a jsou natolik validní, 

nakolik jsou validní data a předpoklady, ze kterých vycházejí.  

Potenciální důsledky z průsaku kontaminantů z jímacích nádrží do životního prostředí 

jsou změny kvality povrchové i podzemní vody. Způsoby, kterými se kontaminanty 

dostávají do podzemní vody jsou buď průsak nebo únik z jímací nádrže. Kontaminanty 

reagují s okolním prostředím a produkty těchto reakcí mohou iniciovat nebo usnadňovat 

rozpouštění těžkých kovů. Existují důkazy, že lokální kontaminace podzemní vody na 
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průsakových místech je obvyklá. Avšak nedostatek údajů o rozborech podzemní vody 

komplikuje systematický přístup, jelikož většina těžebních států nevyžaduje systematický 

monitoring kvality podzemní vody. Pokud tato data existují, ztěžuje lokalizaci 

kontaminace prostorové měřítko a ostatní důlní činnosti. [23]    

Kontaminované látky v sedimentech přetrvávají roky a mají potenciální vliv na lidské 

zdraví a životní prostředí. [24]  

2.2.  Ukazatele jakosti surové a pitné vody a jejich překročení 

 
V podmínkách České republiky a řešení problematiky v zájmovém území je 

samozřejmě nutné vycházet z národní legislativy. Pro zajímavost uvádím orientační 

srovnání limitních hodnot, které se používají v USA. Regulace kvality pitné vody je 

rozdělena na primární a sekundární. Primární regulace zahrnuje standardy aplikované na 

veřejné vodovodní systémy. Do této skupiny patří mikroorganismy, desinfekce a vedlejší 

produkty desinfekce, anorganické a organické látky a radionuklidy. Jako příklad uvádím 

limit pro dusičnany – 10 mg.l-1 ve srovnání s limitem pro ČR – 50 mg.l-1. Sekundární 

regulace zahrnuje kontaminanty, které jsou příčinou kosmetických a estetických efektů 

jako například chuť, pach, barva. Jednotlivé státy si zvolí, zda tyto doporučené limity 

aplikují do legislativy jako povinné. Do této kategorie patří například železo a mangan 

s limitem 0,3 mg.l-1 pro železo (v ČR 0,2 mg.l-1), limit pro mangan – 0,05 mg.l-1 – shodný 

s limitem v ČR. [19]   

Kvalita surové vody v České republice, která je určená k výrobě vody pitné, je dána 

zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, která uvádí limity hodnot. Požadavky na jakost surové vody uvádí konkrétně 

příloha č. 13. Dělí surové vody do kategorií A1, A2 a A3 podle mezních hodnot. Trendem 

je využívat surovou vodu kategorie A1 a A2.  

Kvalita pitné vody je dána zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve 

znění pozdějších předpisů. V § 3 odstavec 1 vymezuje pojem pitná voda jako „ …určená 

k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je 
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určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku 

s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby“.   

Ukazatele jakosti pitné vody určuje vyhláška 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve 

znění pozdějších předpisů. Ukazatele dělí na mikrobiologické, biologické, fyzikální, 

chemické a organoleptické. Jako limity používá mezní hodnoty a nejvyšší mezní hodnoty. 

Mezní hodnotu definuje jako hodnotu organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, jejíž 

překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko. Nejvyšší mezní hodnotu 

definuje jako hodnotu zdravotně závažného ukazatele jakosti pitné vody, v důsledku 

jejíhož překročení je vyloučeno použití vody jako pitné.  

2.2.1. Mikrobiologické a biologické ukazatele 
 

Mezi nejdůležitější mikrobiologické a biologické ukazatele jakosti patří především 

Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 oC a 37 oC. Slouží 

k hygienickému posuzování vody a jako indikátory fekálního znečištění. Stanovení 

jednotlivých druhů mikroorganismů je použitelné jen v konkrétních specifických 

případech. [4] 

Escherichia coli 
Fakultativně anaerobní bakterie z čeledi Enterobacteriaceae, indikátor fekálního znečištění. 

Vyhláška 252/2004 Sb. požaduje v pitné vodě 0 KTJ. Tato hodnota je stanovena jako 

NMH. [4] [6] 

Enterokoky 
Indikátory čerstvého fekálního znečištění, ve vodě vydrží 2 – 5 dnů. Taktéž vyhláškou 

stanoveno 0 KTJ/100 ml jako NMH. Běžně se vyskytují ve střevním traktu. Jsou citlivé 

vůči změnám vnějšího prostředí. Jsou odolné vůči desinfekčním prostředkům, takže 

indikují jeho nedostatečnou dávku [4] [5] [6] 

Koliformní bakterie 
Indikátory fekálního znečištění, které mají původ ve střevním traktu živých organismů 

z čeledi Enterobacteriaceae. Požadavek stanoven vyhláškou jako MH na 0 KTJ/100ml. [4] 

[6] 
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Psychrofilní mikroorganismy – tvořící kolonie při 22 oC 
 Charakterizují celkovou bakteriální přítomnost ve vodě. Z hygienického hlediska jsou 

většinou neškodné.  Požadavek vyhláškou stanoven jako MH na 200 KTJ/ml. [4] [6] 

Mezofilní mikroorganismy – tvořící kolonie při 37 oC 
Přirozená složka mikrobiálního osídlení. Při vysoké koncentraci indikují nebezpečí 

kontaminace patogeny. Ve vyhlášce stanovena MH 20 KTJ/ml. [4] [6]  

2.2.2. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele 
 

Patří sem široká škála chemických látek a jiných ukazatelů. Použiji tyto limitní 

hodnoty jako srovnávacích kritérií. Blíže se budu věnovat jen některým, které jsou pro 

zájmové území důležité.  

Zákal 
Patří mezi organoleptické vlastnosti vody. Jedná se o snížení průhlednosti vody 

nerozpuštěnými látkami. Je způsoben anorganickými nebo organickými látkami přírodního 

nebo antropogenního původu. Podzemní vody jsou zakalené jen zřídka zpravidla 

anorganickými látkami. Pro pitnou vodu je MH zákalu 5 ZF. ZF je turbidická empirická 

jednotka. Výsledky se porovnávají s kalibračním standardem, jímž je suspenze formazinu.  

[7] 

pH vody 
Definován jako záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů, pH = -log a(H+). 

Tato hodnota má mimořádný význam, protože ovlivňuje většinu fyzikálně chemických, 

chemických a biochemických procesů probíhajících ve vodách. Proto je nezbytnou 

součástí každého chemického rozboru. Hodnota pH prostých podzemních vod se obvykle 

pohybuje mezi 5,0 – 7,5. MH daná vyhláškou je 6,5 – 9,5. [6] [7] 

Barva 
Barva vody může být přírodního nebo antropogenního původu. Barva přírodních vod je 

způsobena především huminovými látkami, nerozpuštěnými látkami. Rozlišujeme barvu 

skutečnou a zdánlivou (způsobené látkami koloidního charakteru). Vyhláška 252/2004 Sb. 

uvádí mezní hodnotu 20 mg.l-1 Pt (Platina). 
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Pach 
Pachem se projevuje stopové znečištění některými látkami, které nemusí být zdravotně 

závadné, avšak voda je znehodnocena pro pitné účely. Vyhláškou je požadováno, aby voda 

byla v tomto ohledu přijatelná pro odběratele.   

Chuť 
Chuť vody je její organoleptická vlastnost, kterou významně ovlivňuje koncentrace 

vápníku, hořčíku, železa, manganu, chloridů, síranů aj. V praxi se hodnotí stupnicí 0 – 5. 

Vyhláška 252/2004 Sb. požaduje chuť přijatelnou pro odběratele. [7] 

Amonné ionty 
Amoniakální dusík NH4

+ je primárním produktem rozkladu většiny organických 

dusíkatých látek živočišného a rostlinného původu. Antropogenním zdrojem 

amoniakálního dusíku jsou především splaškové odpadní vody a odpadní vody ze 

zemědělských výrob. [7] Vyhláška 252/2004 Sb. udává mezní hodnotu NH4
+ 0,50 mg.l-1.  

Mangan 
Obvykle doprovází železné rudy, přechází také do vod z půd a sedimentů. Antropogenní 

zdroje manganu mohou být některé průmyslové odpadní vody ze zpracování rud, 

z metalurgických závodů, z chemických provozů. Ve vodě se může vyskytovat 

v rozpuštěné i nerozpuštěné formě v oxidačních stupních II, III a IV. Manganu je ve vodě 

obvykle méně než železa. V koncentracích vyskytujících se v přírodních vodách je 

zdravotně nezávadný. Významně však ovlivňuje organoleptické vlastnosti. Nadměrný 

rozvoj manganových bakterií může být příčinou zarůstání vodovodního potrubí. Vyhláška 

252/2004 Sb. stanovuje MH 0,05 mg.l-1. Pokud jsou vyšší hodnoty způsobeny 

geologickým prostředím, považuje tato vyhláška za vyhovující hodnotu 0,2 mg.l-1, pokud 

neovlivňuje organoleptické vlastnosti vody. [6] [7] Stanovení limitů pro surovou vodu 

z podzemního zdroje je 0,05 resp. 1 a 2 mg.l-1 v kategoriích vody A1 – A3.     

Železo 
Železo se přirozeně vyskytuje v železných rudách. Antropogenním zdrojem mohou být 

průmyslové odpadní vody z moříren kovů, válcoven a korozní procesy ve vodovodním 

potrubí. Vyskytuje se v oxidačním stupni II (obvykle v podzemních vodách) a III. 

Způsobuje technické závady, negativně ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody. 

Nadměrný rozvoj železitých bakterií ucpává potrubí. Vyhláška 252/2004 Sb. stanovuje 

MH 0,2 mg.l-1. Pokud je vyšší hodnota způsobena geologickým prostředím, vyhovuje 
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hodnota 0,5 mg.l-1, pokud negativně neovlivňuje organoleptické vlastnosti vody. [6] [7] 

Stanovení limitů pro surovou vodu z podzemního zdroje je 0,2 resp. 5 a 20 mg.l-1 

v kategoriích A1 – A3.  

Hliník 
V přírodě se hliník vyskytuje ve formě hlinitokřemičitanů. Vlivem kyselých srážek se 

zvětšuje migrace hliníku v půdě. Za přírodní pozadí v podzemních vodách se považuje 

koncentrace hliníku do 0,1 mg.l-1. Vyhláška 252/2004 Sb. požaduje mezní hodnotu          

0,2 mg.l-1. [6] [7] 

BSK – Biochemická spotřeba kyslíku 
Je definována jako hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za 

stanovených podmínek v oxickém prostředí biochemickou oxidací organických látek ve 

vodě. Vyjadřuje se v mg.l-1 a označuje se jako BSKn, kde n znamená počet dnů inkubace. 

Obvykle se užívá BSK5. Vyjadřuje organické znečištění biochemicky rozložitelnými 

látkami. [7] V pitné vodě se běžně nestanovuje. Limit je dán vyhláškou 428/2001 Sb. pro 

surovou vodu, která udává limit 3, 5 a 7 mg.l-1 v kategoriích A1 – A3.  

CHSK – Chemická spotřeba kyslíku 
Představuje množství oxidačního činidla, které se spotřebuje na oxidaci organických látek. 

Výsledek se přepočítává na kyslíkové ekvivalenty a udává se v mg.l-1. Oxidačním činidlem 

je dichroman draselný, výjimečně manganistan draselný. Vyjadřuje organické znečištění 

vody látkami, které jsou chemicky rozložitelné. [7] Limit je dán vyhláškou 428/2001 Sb., 

která udává limit jako oxidaci manganistanem v rozmezí 3, 10 a 15 mg.l-1 v kategoriích 

surové vody A1 – A3. Vyhláška 252/2004 Sb., udává limit pro pitnou vodu 3 mg.l-1 jako 

mezní hodnotu.  

Dusitany 
Vznikají především nitrifikací amoniakálního dusíku. Zpravidla doprovázejí dusičnany a 

amoniakální dusík. Vzhledem ke své biochemické labilitě se vyskytují obvykle v nízkých 

koncentracích. Mohou indikovat fekální znečištění nebo pocházejí z průmyslových 

odpadních vod, např. z výroby barviv, obrábění kovů. [7] Vyhláška 252/2004 Sb. udává 

NMH 0,5 mg.l-1 NO2.   
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Dusičnany 
Dusičnany vznikají hlavně sekundárně při nitrifikaci amoniakálního dusíku a jsou 

konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek v oxickém prostředí.  Pocházejí 

především z hnojení dusíkatými hnojivy. Vyskytují se téměř ve všech vodách. 

V organismu člověka reagují s hemoglobinem za vzniku methemoglobinu, což má za 

následek blokaci přenosu kyslíku. Toto je nebezpečné především pro kojence. [7] 

Vyhláška 252/2004 Sb. udává NMH 50 mg.l-1 NO3-. Pro kojence je doporučená hodnota 15 

mg.l-1.   

Nerozpuštěné látky 
Jedná se o tuhé látky odstranitelné filtrací nebo odstředěním. Dělí se na usaditelné, 

neusaditelné a vzplývavé. Patří mezi ně hlinitokřemičitany, hydratované oxidy kovů, 

fytoplankton, zooplankton, tuky, oleje. V podzemních vodách se běžně nestanovují, pokud 

nejsou zjevně zakaleny nebo neobsahují sediment. [7] Vyhláška 428/2001 udává jako limit 

pro povrchovou i podzemní vodu v kategorii A1 10 mg.l-1.  

Chloridy 
Patří mezi základní anionty vyskytující se v přírodních vodách. Jsou velmi dobře 

rozpustné. V prostých vodách dosahuje koncentrace obvykle jednotek až desítek mg.l-1. 

Jsou hygienicky nezávadné, ale při vyšších koncentracích negativně ovlivňují chuť vody. 

V podzemních vodách lze považovat koncentrace do 25 mg.l-1 za přírodní pozadí. Ve vodě 

určené k závlahám by neměla koncentrace překročit 300 mg.l-1. Chloridy jsou agresivní a 

mohou být příčinou koroze kovů. [7] Mezní hodnota ve vyhlášce 252/2004 Sb. je           

100  mg.l-1. Avšak v případech, kdy je vyšší hodnota způsobena geologickým podložím, 

toleruje vyhláška až 250 mg.l-1.  

Sírany 
Spolu s chloridy patří mezi hlavní anionty přírodních vod. V prostých podzemních vodách 

činí obvykle jejich koncentrace desítky až stovky mg.l-1. Nemají hygienický význam, při 

vysokých koncentracích ovlivňují chuť vody. Ve vodě pro závlahu by koncentrace neměla 

překročit 250 mg.l-1. Při vyšších koncentracích je voda agresivní vůči betonu. [7] Vyhláška 

252/2004 Sb. udává mezní hodnotu SO4
2- 250 mg.l-1.  

Vápník a hořčík 
Dříve odpovídal obsah těchto prvků tvrdosti vody. Dnes se od tohoto pojmenování upouští. 

Do vody se dostávají rozkladem hlinitokřemičitanů vápenatých a hořečnatých. Hořčík je 
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obvykle méně zastoupen než vápník. Pro člověka je přítomnost ve vodě netoxická, naopak 

žádoucí. [7] Vyhláška 252/2004 Sb. udává doporučenou hodnotu (jako minimální)             

2 – 3,5 mmol.l-1.  

Konduktivita 
Vyjadřuje míru koncentrace ionizovatelných součástí vody. Slouží ke kontrole výsledků 

chemického rozboru vody. Lze posoudit úplnost chemické analýzy iontových složek. 

Značíme ji značkou κ, jednotkou je Sm-1. [7] Vyhláška 252/2004 Sb. požaduje mezní 

hodnotu 125 mS.m-1.  

2.3. Studny 
 

V roce 2011 bylo v České republice zásobováno 9 805 365 obyvatel vodou z veřejného 

vodovodního systému, což představuje 93,34 %. Od roku 1991 (83,96 % zásobovaných 

obyvatel) má tento ukazatel stále mírně stoupající trend. Vypovídá to o kvalitní 

vodohospodářské infrastruktuře a dobré dostupnosti kvalitní pitné vody. [1] Přesto mnoho 

obyvatel vlastní nebo využívá studny (soukromé, veřejné nebo komerční) buď trvale nebo 

při rekreaci nebo k jiným účelům než jako pitnou vodu – např. zalévání zahrad, napájení 

hospodářských zvířat. Poslední publikovaný odhad o počtu studní v ČR je z roku 1989 – 

750 000 soukromých studní a 20 000 veřejných a neveřejných studní. K 19. 11. 2007 je 

v informačním systému Ministerstva zdravotnictví PiVo (pitná voda) evidováno 600 

veřejných a 3588 komerčních studní. Soukromé studny v tomto systému evidovány nejsou. 

[2]  

Registr hygienické služby – Informační systém Pitná voda (PiVo) slouží hygienické 

službě ke sledování kvality pitné vody. Všichni provozovatelé vodovodů, vodáren, 

veřejných studní, rekreačních zařízení, koupališť jsou povinni poskytovat laboratorní 

výsledky rozborů vody hygienickým stanicím. Na základě těchto výsledků vypracovává 

každoročně Státní zdravotní ústav zprávu o kvalitě pitné vody. Pokud srovnáme četnost 

nálezů překračujících stanovené hygienické limity u velkých vodovodů a veřejných a 

komerčních studní, jednoznačně dlouhodobě je u studní vyšší procento nedodržení těchto 

limitů. V roce 2010 – nejvyšší mezní hodnoty překročeny v 1,46 %, mezní hodnoty 

překročeny v 5,53 % u veřejných a komerčních studní oproti 0,02 % překroční nejvyšších 

mezních hodnot a 0,5 – 0,8 % překročení mezních hodnot u velkých vodovodů.  
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V České republice je zákonem požadován laboratorní rozbor pitné vody při 

individuálním zásobování pouze u kolaudace stavby, další rozbory majitel může dělat ve 

vlastním zájmu, zákon mu tuto povinnost však neukládá. Stát může působit pouze 

osvětově. Některé země však mají i tuto povinnost upravenou zákonem, např. Německo 

nebo Skotsko. [3] 

Od června 2010 platí ČSN 755115 – Jímání podzemní vody. Upravuje návrh, výstavbu 

a provoz nových a rekonstruovaných studní. Udává například, že plášť šachtové studny 

nad vtokovými otvory musí být nepropustný a vyvedený do výšky 0,5 m nad upravený 

terén. Kryt studny musí být zajištěn proti posunutí a vnikání nečistot. Dále norma upravuje 

problematiku těsnění studny a další technické parametry. [18] 

Studna není izolovaným útvarem, ale organickou součástí přírody a našeho životního 

prostředí. Podzemní voda je citlivým indikátorem stavu znečištění životního prostředí a 

tedy i zdrojů podzemní vody. [9] 

Studna – zařízení pro vertikální jímání podzemní vody. Podle použití dělíme studny na 

veřejné, neveřejné a požární. Podle vztahu k nepropustnému podloží rozlišujeme studny 

úplné a neúplné. Podle konstrukce rozlišujeme studny jehlové, vrtané, šachtové a radiální.  

• Jehlová – ocelová nebo nerezová trubka o průměru 30 – 80 mm ve spodní části 

perforovaná, vhodná pro malé odběry vody 

• Vrtaná (trubní) – zřizuje se hlubinným vrtáním až do 100 m (obrázek 2) 

• Šachtová – pro jímání většího množství vody, do hloubky 15 m, dále se dělí na 

kopané – často pro individuální zásobování, a spouštěné o vnitřním průměru 3 

– 6 m (obrázek 3) 

• Radiální – kombinovaný způsob jímání – vertikální šachtová studna a 

horizontální sběrné drény [8]  
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Obrázek 2 - Trubní studna [28] 

1 betonové dno  2 kalník  3 děrovaná zárubnice  4 pažnice  5 štěrkový obsyp  6 záhlaví studny        7 odběrné potrubí       
8 betonová šachta  9 jílové těsnění  10 betonové skruže  11 větrací otvor 

 

Obrázek 3 - Šachtová studna [28] 

1 filtrační obsyp  2 zdivo s vtokovými otvory  3 krycí deska uložená po obvodu  4 betonové skruže  5 zavzdušnění           
6 litinový poklop  7 odvzdušnění 
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Studna jako zdroj podzemní vody potřebuje hygienickou ochranu. Nejmenší 

vzdálenost studny od potenciálních zdrojů znečištění ovlivňuje směr a intenzita proudění 

podzemních vod. Legislativně jsou tyto vzdálenosti stanoveny ve vyhlášce 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území. „Studna individuálního zásobování vodou 

musí být situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti 

vody ve studni…“ Vyhláška rozlišuje rozdílné vzdálenosti pro málo prostupné prostředí a 

prostupné prostředí. Například vzdálenost studny od žumpy v geologicky málo prostupném 

prostředí je stanovena na 12 m, chlévy a hnojiště 10 m – obrázek 4.  

 

Obrázek 4 - Vzdálenosti zdrojů znečištění v geologicky málo prostupném a prostupném prostředí 

Stárnutí studní – přirozený jev, který se může projevit poklesem vydatnosti zdroje nebo 

zhoršením kvality vody. Rychlost stárnutí závisí na kvalitě vody, hydrogeologických 

podmínkách, množství odebírané vody i stavebním řešení studny. Příčinou může být 

zapískování vrtu, zanášení perforované části, obsypu a přilehlého horninového prostředí 

chemickými sloučeninami nebo jílovitými částicemi – tzv. kolmatace. Další příčinou může 

být tzv. zaokrování studní – ukládání sloučenin železa a manganu. Předejít jevu stárnutí 

studní lze pravidelnou regenerací. [9]   

 

studna 

25 (10) m chlévy, 
hnojiště 

30 (12) m žumpy, 
malé ČOV, 
kanalizace veřejné 
komunikace 

14 
2012 
  



Petra Konstantinidu: Problematika znečišťování studní na území Ostravy-Hrabové 

2.4. Legislativa 
 

Právní systém v oblasti vod v České republice je poměrně složitý. Můžeme nalézt 

velké množství právních norem, které se vztahují k různým aspektům vody z hlediska 

legislativy. Pro účely této diplomové práce a případně jiného praktického využití chci 

vybrat ty nejdůležitější. O některých je zmínka na jiných místech této práce, v této kapitole 

je však uvádím souhrnně (obrázek 5) včetně všech novelizací.  

• Zákon 254/2001 Sb., ve znění novely 501/2012 Sb., 350/2012 Sb., 85/2012 Sb., 

151/2011 Sb., 77/2011 Sb., 150/2010 Sb., 281/2009 Sb., 227/2009 Sb., 

157/2009 Sb., 181/2008 Sb., 167/2008 Sb., 25/2008 Sb., 186/2006 Sb., 

342/2006 Sb., 222/2006 Sb., 444/2005 Sb., 413/2005 Sb., 20/2004 Sb., 

274/2003 Sb., 320/2002 Sb., 76/2002 Sb., o vodách – upravuje ochranu 

podzemních a povrchových vod, jejich jakost, ochranu vodních děl, řeší 

problematiku povodní a sucha, právní vztahy v této oblasti 

• Zákon 274/2001 Sb., ve znění novely 281/2009 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 

Sb., 76/2006 Sb., 127/2005 Sb., 167/2004 Sb., 20/2004 Sb., 274/2003 Sb., 

320/2002 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – upravuje 

vztahy týkající se vodovodů a kanalizací sloužící veřejné potřebě. Dále jeho 

prováděcí vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – zabývá se požadavky na 

jakost surové vody.  

• Vyhláška 501/2006 Sb., ve znění novely 20/2011 Sb., 22/2010 Sb., 269/2009 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území – mimo jiné stanovuje 

nejmenší vhodné vzdálenosti zdrojů podzemní vody od zdrojů znečištění 

• Zákon 258/2000 Sb., ve znění novely 333/2012 Sb., 115/2012 Sb., 375/2011 

Sb., 298/2011 Sb., 466/2011 Sb., 151/2011 Sb., 281/2009 Sb., 227/2009 Sb., 

301/2009 Sb., 274/2008 Sb., 130/2008 Sb., 124/2008 Sb., 296/2007 Sb., 

378/2007 Sb., 110/2007 Sb., 189/2006 Sb., 264/2006 Sb., 186/2006 Sb., 

342/2006 Sb., 222/2006 Sb., 59/2006 Sb., 74/2006 Sb., 381/2005 Sb., 392/2005 

Sb., 444/2005 Sb., 392/2005 Sb., 253/2005 Sb., 125/2005 Sb., 562/2004 Sb., 

326/2004 Sb., 167/2004 Sb., 274/2003 Sb., 356/2003 Sb., 320/2002 Sb., 
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76/2002 Sb., 120/2002 Sb., 13/2002 Sb., 86/2002 Sb., 274/2001 Sb., 254/2001 

Sb., o ochraně veřejného zdraví – v oblasti problematiky vod se zabývá kvalitou 

vody z veřejného zásobování v místě spotřebitele. Dále jeho prováděcí vyhláška 

252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 

a četnost a rozsah kontroly pitné vody – uvádí limity konkrétních ukazatelů 

kvality.  

• Nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění novely 23/2011 Sb., 229/2007 Sb., o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

do kanalizací a o citlivých oblastech – řeší problematiku odpadních vod 

v souladu s právem Evropské unie. Kvalita těchto vypouštěných vod dále 

ovlivňuje kvalitu vod v recipientu.   

 

    

Obrázek 5 - Legislativa – studny 

2.5.  Horninové prostředí 
 

Kvalitu podzemní vody zásadním způsobem ovlivňuje a určuje okolní horninové 

prostředí.  Horninové prostředí může být zásadním způsobem antropogenně ovlivněno či 

narušeno. Může se jednat o narušení mechanické nebo chemické. V publikaci Horninové 

prostředí České republiky rozlišují autoři 5 kategorií narušení horninového prostředí. 

Z. 254/01 
- vodní 
zákon  

Z. 274/01 - 
vodovody a 
kanalizace + 
vyhl. 428/01 

- jakost 
surové vody 

Vyhl. 
501/06 - 

vzdálenosti 
studny od 
znečištění 

Z. 258/00 - 
kvalita vody u 
spotřebitele + 
vyhl. 252/04 - 

limity pitné 
vody 

NV 61/03 
- odpadní 

vody 
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Oblast Ostravska je v obou kategoriích řazena do nejvyššího - 5. - stupně narušení. 

V oblasti mechanického narušení se jedná o oblast se zcela převládajícím antropogenním 

vlivem, více než 50 % plochy povrchu postiženo značným přemísťováním velkých objemů 

hornin a zemin. Povrchové a podpovrchové dobývání nerostných surovin, poddolovaná 

místa, hustší osídlení, městské aglomerace, koncentrace průmyslové činnosti. V oblasti 

chemického narušení horninového prostředí se jedná v 5. stupni o katastrofické znečištění 

podzemních a povrchových vod rizikovými prvky, výskyt nadlimitních koncentrací. Oba 

typy narušení působí společně.  

Hlubinná těžba černého uhlí silně narušuje povrch horninového prostředí. Celková 

plocha ostravsko-karvinského revíru je 850 km2, z toho 350 km2 je ovlivněno těžbou.  Je 

zde celkem 38 hald hlušiny, 62 odkalovacích flotačních nádrží. Podzemní vody jsou často 

ohroženy tím, že technické práce na báňských dílech (i v minulosti) mohou způsobit 

infiltraci znečištěné povrchové vody, mohou propojovat kolektory s různou výtlačnou 

úrovní hladiny a odlišnou kvalitou podzemní vody nebo mohou odvodnit zvodnělé 

kolektory a snížit zásoby podzemních vod v hydrogeologické struktuře. [14] 

3. Popis zájmového území 
 

Zájmové území je situováno v katastru obce Ostrava – Hrabová, v jeho jižní části 

hraničí s obcí Paskov (obrázek 6), ulice Paskovská. Hrabová je městskou částí Ostravy. 

Okolí je tvořeno převážně rovinatým terénem s pastvinami a loukami s nadmořskou 

výškou 243 m n.m. Úvodní rekognoskace terénu proběhla 12. 12. 2012. Jedná se o 

soukromé pozemky s individuálními zdroji vody. Největším objektem je statek s chovem 

koní a krav, restaurací a prodejnou. Na statku probíhá výcvik jezdectví, rekreační aktivity, 

dále je zde sběrna a zpracování kovového šrotu. Ostatní studny jsou v zahradách rodinných 

domů, využívají se k zalévání zahrad a pozemků, napájení zvířat, 1 studna slouží jako 

médium pro tepelné čerpadlo, 1 studna je užívána jako voda pitná. V lokalitě je celkem 5 

studní (obrázek 8).   
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Obrázek 6 - Jižní část Ostravy – Hrabové – modře označena 

3.1. Geologie  
 

     Pohoří Západních Karpat vzniklo alpínským vrásněním a je velmi odlišné svou stavbou 

od Českého masivu. Vyskytují se zde různé sedimentární horniny, které obalují 

krystalinická jádra jednotlivých pohoří. Ostrava a okolí je geologicky tvořena 

čtvrtohorními usazenými horninami  - hlíny, spraše, štěrky, písky. [11] Fluviální štěrky a 

hlíny s největším výskytem v prostoru nivy Olešné a Ostravice jsou zakryty vrstvou 

povodňových hlín. Zájmové území leží geologicky na jižním okraji Karpatské předhlubně.   

Tektonická stavba je velmi složitá. Z inženýrsko-geologického hlediska je flyšové pásmo 

typickým sesuvným územím. Propustnost hornin je puklinová a průlinová. Severně od 

Dolu Paskov v linii Nová Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí se nachází rozhraní mezi 

Karpatskou příkrovovou stavbou a autochtonním karbonským masivem. Těžištěm 

posuzované problematiky jsou kvartérní sedimenty, které jsou tvořeny souvrstvím 

fluviálních štěrkopísků svrchnopleistocénního stáří o mocnosti cca 6 m a pokryvem 

sprašových hlín o mocnosti cca 2 m. V západním sousedství nivy Ostravice se nachází 

kvartérní akumulace hlavní terasy – plošně rozsáhlá sedimentační formace. Hlavní terasa 

se táhne zhruba od Výškovic k Hulváckému kopci v Ostravě. Niva Ostravice i hlavní 
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terasa jsou tvořeny fluviálními štěrkopísky s hlinitým pokryvem a jsou zvodněnými 

kolektory. Hranice mezi nivou Ostravice a hlavní terasou probíhá přibližně v linii ulice 

Místecká. Povrch hlavní terasy převyšuje nivu Ostravice o několik metrů. Podzemní voda 

kolektoru hlavní terasy přetéká do kolektoru nivy Ostravice a představuje významný 

dotační zdroj. Kolektor nivy Ostravice se vyznačuje proměnlivým zahliněním. Zóny 

s vyšším zahliněním jsou v kolektoru doloženy na většině území Hrabové a Paskova. 

Následkem je proměnlivost směrů proudění podzemní vody. [10] [15] 

3.2. Hydrogeologie 
 

     Zájmové území se nachází podle vyhlášky Ministerstva zemědělství 393/2010 Sb., o 

oblastech povodí (vztahuje se k Vodnímu zákonu), v mezinárodní oblasti povodí toku řeky 

Odry, dílčí povodí Horní Odry, povodí 3. řádu Ostravice – 2 – 03 – 01 s přiřazeným 

hydrogeologickým rajónem flyš v povodí Ostravice – 3112 a Ostravská pánev – Ostravská 

část – 2261. Místním tokem je potok Ščučí a další bezejmenný potok, který protéká 

zájmovým územím a slouží jako recipient k odvádění předčištěných odpadních vod z Dolu 

Paskov a vlévá se do Ostravice na severním okraji Hrabové (obrázek 7).  

 

Obrázek 7 - Místní toky v zájmovém území 
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      Moravskoslezské Beskydy jako přírodní zdroj pro zásoby pitné vody a oblast 

s maximem vodních srážek vyžadují zvláštní pozornost. Jejich geologická stavba budovaná 

ve skalním podkladu převážně godulským souvrstvím a istebňanskými vrstvami, pokrytá 

regionálně významnými deluviálními sedimenty a plošnými sesuvy vyžaduje mimořádnou 

pozornost z hlediska hydrogeologického. [15]  

3.2. Popis současného stavu 
 

V zájmovém území se nachází celkem 5 studen. Největší vzdálenost mezi studnami S3 

a S5 je cca 100 m. Jedná se o kopané studny.         

Studna č. 1  - S1 - na pozemku č.p. 339 slouží pro zalévání. Hloubka hladiny pod 

terénem je 1,98 m, hloubka studny činí 3.16 m – údaje pocházejí z měření GreenGas DPB 

ze dne 18. 4. 2012. V okolí se volně pohybuje drůbež. Terén je neupravený, blátivý. 

Poklop je kovový, asi 50 cm nad úrovní terénu. V zimním období je tato studna minimálně 

využívaná. Dle sdělení majitele v únoru 2013, kdy probíhaly odběry je na dně cca 30 cm 

černé usazeniny. Ve studni je také patrné znečištění napadanými listy a jinými nečistotami. 

Na jaře majitel studnu vždy čistí.  

Studna č. 2  - S2 - na pozemku č.p. 339 slouží jako zdroj užitkové vody a nevykazuje 

známky znečištění. Voda je rozvedena do domu, slouží k praní, mytí apod. Majitelka dle 

sdělení vodu někdy také pije, i nepřevařenou. Majitelka pozoruje oranžové skvrny na 

prádle, patrně způsobené železem. Poklop studny je betonový v úrovni terénu. Okolí je 

travnaté. Hloubka hladiny je 1,64 m, hloubka studny činí 3,20 m.  

Studna č. 3 – S3 - na pozemku č.p. 335 je v blízkosti tenisových kurtů a je využívána 

pro závlahu pěstované zeleniny a kropení antuky na kurtech. V poslední době je podle 

sdělení majitelů patrné zhoršení kvality. Hloubka hladiny pod terénem 0,85 m, hloubka 

studny je 3,10 m.  

Studna č. 4 – S4 - se nachází na pozemku č.p. 333 a slouží jako médium pro tepelné 

čerpadlo. Voda je rozvedena plastovým potrubím. Hloubka hladiny je 1,55 m, hloubka 

studny je 2,95 m.  
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Studna č. 5- S5 - se nachází na pozemku č.p. 335. Jedná se o kamennou studnu zřejmě 

z roku 1934. Doklady nejsou dochovány. Voda je rozvedena plastovým potrubím do 

železné akumulační nádrže a zásobuje koňské stáje a chov dobytka, pro které je užívána. 

Voda není nijak upravována. Studna byla naposledy čištěna na jaře roku 2012. Hloubka 

hladiny pod terénem je 1,63 m. Hloubka jímacího objektu činí 4.51 m. Dříve využívána 

jako pitná voda. [10] Podle sdělení majitele je znečištění vizuálně patrné jako černá 

usazenina na dně zřetelné při vyčerpání studny. Rozmístění všech studní zobrazuje obrázek 

8.  

V zájmovém území není rozvedena kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do žump, 

odtud jsou vyváženy. Toto je také jedním z rizikových faktorů znečištění podzemních vod.  

 

Obrázek 8 - Studny S1 - S5 

3.3. Vytipování problémů 
 

Z mikrobiálního hlediska je riziko konzumace pitné vody, která obsahuje patogeny – 

viry, bakterie a parazity, vysoké. Může zapříčinit závažné onemocnění. Tyto patogeny mají 

několik vlastností, které je odlišují od ostatních kontaminantů vody. Patogeny mohou být 
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příčinou akutního i chronického onemocnění, mohou se vyskytovat v životním prostředí, 

jejich koncentrace se mění v čase, takže pravděpodobnost jejich výskytu nelze predikovat 

z průměrných koncentrací, neprokazují kumulativní efekt.  

Většina chemických kontaminantů pitné vody způsobuje zdravotní potíže po 

prolongované expozici – spíše několik let než měsíců. Mají tedy kumulativní efekt. Jejich 

škála je velmi široká a pocházejí z různých zdrojů. Je velmi obtížné postihnout rozborem 

vody všechny vyskytující se kontaminanty. Některé z nich jsou z vody velmi těžce 

odstranitelné. Výskyt některých kontaminantů je vysledován z praktické dlouhodobé 

zkušenosti a je neocenitelný. Z důvodu dlouhodobého efektu na zdraví mohou být některé 

kontaminanty dlouhodobě nerozpoznány. [21] 

Problém s kvalitou vody v zájmovém území se datuje minimálně od roku 1974, kdy 

existuje korespondence mezi majiteli studní a Dolem Paskov. V návaznosti na upozornění 

majitelů byl vypracován znalecký posudek jakosti vody domovní studny u domu č.p. 333 

(S4), ulice Paskovská, Ostrava – Hrabová ze dne 27. 3. 1974. Cituji z posudku soudního 

znalce pro základní obor vodní hospodářství, odvětví čistota vod, vodovody, kanalizace a 

ochrana vodních zdrojů před znečištěním: „Studna je umístěna ve vzdálenosti 18 m od 

melioračního odpadu, který byl v době místního ohledání masivně znečištěn uhelnými kaly 

z odpadních vod dolu Paskov. Podle konfigurace terénu a provedeného zaměření hladin má 

znečištěná voda z melioračního příkopu možnost gravitačně prosakovat do posuzované 

studny. Gravitační průsak lze očekávat z nádrže Pilík, která slouží k akumulaci důlních 

vod. Obsah rozpuštěných látek chloridu a sodíku je charakteristickým ukazatelem pro důlní 

vody paskovské oblasti. Voda ze studny domu č.p. 333 je silně znečišťována důlními 

vodami. Koncentrace Cl- ve vodě posuzované studny přesahovala dne 5. 3. 1974 více než 

šestinásobně přípustné hodnoty ČSN 83 0611 – pitná voda. Pro zvýšené koncentrace NO3
- 

nesmí být voda používána k přípravě umělé výživy kojenců.“ Rozbor vody byl proveden 

Výzkumným ústavem vodohospodářským Ostrava. Jedná se tedy o dlouhodobější problém.  

V současné době se dle ústního sdělení majitelů objevuje ve studních černá usazenina 

na dně, především ve studni S1. Z dřívějších výsledků rozborů vody jsou překračovány 

především ukazatele chloridy, sírany, železo, mangan, amonné ionty a mikrobiální 

znečištění. Chloridy a sírany jsou typickými kontaminanty z důlní činnosti, amonné ionty a 
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mikrobiální znečištění pochází ze zemědělské výroby. Železo a mangan mohou pocházet 

jak z uložených hlušin, tak i z geologického podloží.  

4.   Odběr a analýza vzorků vod 
 

Bylo provedeno několik odběrů vzorků vod, avšak ne všechny obsahují stejnou 

sadu vybraných sledovaných ukazatelů. Zaměřuji se pouze na několik ukazatelů, které 

pomohou indikovat možný zdroj znečištění a vybrat další relevantní ukazatele k odběrům 

vody.  

4.1.  Výsledky starších odběrů vzorků vod 
 

K dispozici existuje několik starších výsledků z odběrů vod, které si nechali dělat 

majitelé v Laboratoři Morava s.r.o. Pro přehlednost uvádím jen některé důležitější údaje. 

Tabulky 1 – 6 se týkají pouze studny S5.  

Tabulka 1 - MB rozbor ze dne 30. 9. 2003 – S5 

Mikrobiologický rozbor 

Enterokoky 6 KTJ/10 ml 

Koliformní bakterie 2 KTJ/10 ml 

Mezofilní bakterie 49 KTJ/1 ml 

Psychrofilní bakterie 300 KTJ/1 ml 

 

Z tabulky 1 vyplývá, že všechny mikrobiologické ukazatele byly překročeny. Jako 

srovnávací kritérium užívám limity uváděné vyhláškou 252/2004 Sb. Nález svědčí o 

mikrobiologickém znečištění vody pocházejícího patrně z chovu koní a krav.  
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Tabulka 2 - Fyzikálně-chemický rozbor ze dne 30. 9. 2003 – S5 

Fyzikálně-chemický rozbor 

CHSKMn 2,97 mg.l-1 

Amonné ionty 2,42 mg.l-1 

Dusičnany 2,3  mg.l-1 

Chloridy 143 mg.l-1 

Sírany  238 mg.l-1 

Železo 0,12 mg.l-1 

Mangan 0,95 mg.l-1 

Konduktivita 98,6 mS.m-1 

 

Z tabulky 2 vidíme jednoznačné překročení ukazatele amonné ionty. Vyhláška 

252/2004 Sb. udává mezní hodnotu 0,5 mg.l-1. Ukazatel chloridy je limitován 100 mg.l-1, 

avšak pokud je jeho zvýšení zapříčiněno geologickým podložím, vyhláška toleruje až    

250 mg.l-1. Dalším překročeným ukazatelem je mangan – vyhláška stanovuje limit        

0,05 mg.l-1, v případě ovlivnění geologickým podložím 0,5 mg.l-1. Takže i když 

srovnáváme s mírnějším limitem, je překročení téměř dvounásobné.  

Tabulka 3 - MB rozbor ze dne 15. 5. 2008 – S5 

Mikrobiologický rozbor 

Escherichia coli >100 KTJ/100 ml 

Koliformní bakterie 20 KTJ/100 ml 

Mezofilní bakterie 10 KTJ/1 ml 

Psychrofilní bakterie 120 KTJ/1 ml 

 

Z tabulky 3 vyplývá, že překročeny jsou ukazatele Escherichia coli a koliformní 

bakterie. Oba ukazatele svědčí o fekálním znečištění. Mezofilní a psychrofilní bakterie 

vypovídají o obecné mikrobiální přítomnosti a jejich limity jsou dodrženy.  
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Tabulka 4 - Fyzikálně-chemický rozbor ze dne 15. 5. 2008 – S5 

Fyzikálně-chemický rozbor ze dne 15. 5. 2008 

CHSKMn 1,44 mg.l-1 

Amonné ionty 0,32 mg.l-1 

Dusičnany 8,2 mg.l-1 

Železo 0,08 mg.l-1 

Konduktivita 10,2 mS.m-1 

Volný chlór <0,05 mg.l-1 

 

Z tabulky 4 je patrné, že limity všech uvedených ukazatelů jsou dodrženy. Mangan, 

který je v roce 2003 překročen, není z této doby k dispozici.  

Tabulka 5 - MB rozbor ze dne 25. 5. 2011 – S5 

Mikrobiologický rozbor ze dne 25. 5. 2011 

Escherichia coli 0 KTJ/100 ml 

Koliformní bakterie 0 KTJ/100 ml 

Psychrofilní bakterie 63 KTJ/1 ml 

Mezofilní bakterie 13 KTJ/1 ml 
 

Tabulka 6 - Fyzikálně-chemický rozbor ze dne 25. 5. 2011 – S5 

Fyzikálně-chemický rozbor ze dne 25. 5. 2011 

CHSKMn 1,96 mg.l-1 

Amonné ionty  0,37 mg.l-1 

Dusičnany 5,4 mg.l-1 

Železo 0,10 mg.l-1 

Konduktivita 83,2 mS.m-1 

Volný chlór  <0,05 mg.l-1 

 

Mikrobiologické i fyzikálně-chemické výsledky ze dne 25. 5. 2011 nepřekračují 

limity stanovené vyhláškou 252/2004 Sb. – tabulky 5 a 6. 
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Tabulka 7 - Fyzikálně-chemický rozbor ze dne 18. 4. 2012 – S5 a jímka 

Parametr S1 S5 D2 – jímka jednotky 

pH 7,1 7,2 6,6 - 

Chloridy 153 121 163 mg.l-1 

Sírany 67,4 91,4 515 mg.l-1 

Amonné ionty 2,19 2,1 0,26 mg.l-1 

 

Odběry vody a výsledky jejího rozboru v tabulce 7 byly provedeny v rámci 

hydrogeologického posouzení dané lokality. Byl proveden také odběr vody ze studny S1 a 

dále z jímky odvalu D2, která slouží k retenci průsakové vody z částečně rekultivovaného 

odvalu. Vybírám pouze některé parametry. Za překročený parametr lze považovat 

chloridy, které jsou limitovány vyhláškou jako MH 100 mg.l-1, avšak v případě ovlivnění 

geologickým podložím až 250 mg.l-1. Zajímavé je srovnání hodnoty ve studních a v jímce. 

Je zde zřejmý kontaminační vliv jímky. Sírany nejsou překročeny ani v jedné ze studní, 

avšak v jímce je obsah vysoký, ačkoli zde neplatí limity vyhlášky 252/2004 Sb. Jejich nižší 

migrace může být zapříčiněna jejich nižší rozpustností. Amonné ionty jsou překročeny 

v obou studnách, zatímco v jímce je hodnota v limitu. Zde je zřejmý kontaminační vliv 

zemědělského chovu hospodářských zvířat.  

4.2. Odběry a rozbory vody – 25. 2. 2013 
 

Odběry proběhly 25. 2. 2013 v dopoledních hodinách, venkovní teplota kolem 5 oC, 

ubývající sněhová pokrývka po oblevě. Odběry byly provedeny dle SOP Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje – Kontrola hygienických požadavků na 

pitnou a teplou vodu, příloha č. 1 – Odběr vzorků pitné vody. V tabulkách uvádím 

souhrnně výsledky odběrů z 6 odběrových míst – studny S1 – S5 a voda ze studny S5 přes 

akumulační nádrž, do které je čerpána čerpadlem z důvodu získání tlaku a vyrovnání 

nerovnoměrnosti odběrů vody. U žádné studny se nepoužívá desinfekce ani se voda nijak 

neupravuje. Červeně jsou zvýrazněny hodnoty, které překračují limit daný vyhláškou 

252/2004 Sb. Odběry ze studny S1, S2 a S5 akumulace byly provedeny přes hadici, ostatní 

odběry proběhly náběrem. Rozbory byly provedeny v laboratoři Aqualia infraestructuras 

inženýring, s.r.o., Ostrava, laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. 
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Souhrnně lze konstatovat, že žádná z 5 studen nevyhověla ve všech parametrech. V tabulce 

8 uvádím pro přehlednost limity ukazatelů dané vyhláškou 252/2004 Sb. Jednotky 

jednotlivých veličin v tabulce 9 odpovídají jednotkám uvedeným v tabulce 8.  

Tabulka 8- Limity pro pitnou vodu - vyhláška 252/2004 Sb. 

Ukazatel Jednotka Limit Ukazatel Jednotka  Limit 

Pach - Přijatelný Barva mg.l-1 Pt 20 

Zákal ZF 5 pH - 6,5 – 9,5 
CHSKMn mg.l-1 3 Vápník, 

hořčík 
mmol.l-1 2 – 3,5 

(min) 
Chloridy mg.l-1 100 Sírany mg.l-1 250 
Dusičnany mg.l-1 50 Dusitany mg.l-1 0,5 

Amonné 
ionty 

mg.l-1 0,5 NL mg.l-1 10* 

Železo mg.l-1 0,2 Mangan mg.l-1 0,05 
Hliník mg.l-1 0,2    
*určeno vyhláškou 428/2001 Sb. 
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Tabulka 9 – Základní fyzikálně chemický rozbor 

Ukazatel S1 S2 S3 S4 S5  S5 ak. 

Pach Přijatelný Přijatelný Přijatelný Přijatelný Přijatelný Přijatelný 

Barva 7,3 8,1 3,8 5,9 6,3 7,4 

Zákal 11,5 0,7 0,6 0,9 1,0 1,5 

Konduktivita 101 143 82 155 105 105 

pH 6,97 6,86 7,03 6,86 6,99 6,96 

CHSKMn 2,3 0,8 0,6 1,7 0,9 1,7 

Tvrdost 2,69 2,67 1,97 3,49 2,62 2,60 

Chloridy 126,9 215,6 83,3 320,5 120,5 121,3 

Sírany 67,0 109,2 87,3 129,6 105,3 106,3 

Dusičnany 39,0 6,8 4,3 4,9 6,3 6,3 

Dusitany 0,17 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,08 0,08 

Amonné 

ionty 

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,46 0,41 

NL 105 oC 8 5 2 < 2 < 2 < 2 

Železo 1,25 0,16 < 0.10 0.28 < 0.10 < 0.10 

Mangan < 0,025 < 0,025 < 0,025 0,108 0,263 0,258 

Hliník 0,02 0,02 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 
 

Komentář 

S1  

Limit pro zákal – 5 ZF – překročen více než dvounásobně. V době odběru bylo ve studni 

patrné makroskopické znečištění, napadané listy apod., které je zřejmě příčinou stavu.   

Limit pro chloridy – 100 mg.l-1, v případě způsobení geologickým podložím až 250 mg.l-1. 

Jelikož chloridy jsou typickým kontaminantem z těžební činnosti a jejích pozůstatků, jedná 

se zřejmě o kontaminační vliv blízkých hald a flotačních nádrží Paskov. Zajímavá je 

výrazně vyšší hodnota u dusičnanů než ostatní studny ačkoli je pořád v normě.  
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Výrazně překročen limit u železa, i pokud hodnotíme podle mírnějšího limitu 0,5 mg.l-1. Je 

možné, že tato hodnota je ovlivněna vystrojením studny, čerpadlem vzhledem k hodnotám 

z ostatních studní.  

S2 

Zvýšený je ukazatel konduktivita nad limit, který je 125 mS.m-1. Povrchové a prosté 

podzemní vody mají konduktivitu obvykle v rozmezí 5 – 50 mS.m-1. Zřejmě je důsledkem 

zvýšené koncentrace chloridů. Graf 1 – obrazně propojeny body pro ilustraci souvislosti 

konduktivity a koncentrace chloridů. Pomyslné křivky jsou si podobné. Z rozboru není 

patrný jiný ukazatel, který by vysvětloval zvýšenou konduktivitu, křivky si přibližně 

odpovídají. 

Graf 1 - Souvislost konduktivity a koncentrace chloridů 

   

S3  

Mírně podkročen doporučený ukazatel vápník + hořčík pod doporučenou žádoucí hodnotu 

2,5 – 3 mmol.l-1 (v rozborech uveden jako tvrdost).  

S4  

Zvýšená konduktivita – ze všech studen nejvyšší hodnota. Také chloridy vykazují nejvyšší 

hodnotu ze všech studní – limit překročen více než trojnásobně. Při této hodnotě by voda 

neměla být využívána ani k závlahám.  
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Mírně překročen ukazatel u železa, hodnota manganu překročena více než dvounásobně. 

Možný vliv průsaku z haldy nebo flotačních nádrží.  

S5 a S5 akumulace  

Výsledky těchto 2 rozborů jsou velmi podobné, akumulační nádrž nemá výrazný negativní 

vliv na kvalitu vody. Mírně zvýšený limit pro chloridy.  

Více než pětinásobné překročení limitů manganu. Možný vliv průsaku z haldy nebo 

flotačních nádrží.  

Tabulka 10 - Mikrobiologický rozbor [KTJ] 

Ukazatel S1 S2 S3 S4 S5 S5 ak. 

Fekální 

streptokoky 

161 0 3 0 0 0 

Escherichia 

coli 

50 0 0 0 0 0 

Koliformní 

bakterie 

>200 0 16 6 5 0 

Mezofilní 

bakterie 

>300 81 32 9 >300 11 

Psychrofilní 

bakterie 

>300 163 219 60 >300 105 

 

Komentář 

S1 – výrazně překročné hodnoty ve všech mikrobiologických ukazatelích. Zde se jedná o 

zřejmý vliv okolního prostředí, kolem studny se volně pohybuje drůbež. Okolní povrch 

není nijak upraven. Překročeny jsou jak hodnoty indikující fekální znečištění – fekální 

streptokoky, E.coli, koliformní bakterie tak i hodnoty ostatního bakteriálního osídlení. 

V době odběru bylo ve studni patrné makroskopické znečištění.  

S2 – překročen pouze limit mezofilních bakterií, které mohou indikovat nebezpečí 

přítomnosti patogenních mikroorganismů. V ostatních parametrech vyhovuje.  
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S3 – limit dodržen pouze u ukazatele E. coli. Avšak je zde patrný vliv fekálního znečištění 

– fekální streptokoky a koliformní bakterie. Přítomnost ostatního mikrobiálního znečištění 

– mezofilní a psychrofilní mikroorganismy – oba ukazatele mírně překročeny. 

S4 – překročen pouze 1 ukazatel – koliformní bakterie indikují fekální znečištění 

pocházející ze střevního traktu živých organismů. Ostatní ukazatele splňují limit vyhlášky.  

S5 -  opět překročen ukazatel koliformní bakterie – studna je v blízkosti koňských stájí. 

Přítomno i ostatní mikrobiální osídlení – psychrofilní a mezofilní mikroorganismy.  

S5 akumulace – vyhovuje ve všech ukazatelích. Akumulační nádrž se nachází pod 

stropem stájí, voda je vyvedena gumovou hadicí.  

5.   Stanovení potenciálních zdrojů znečištění 
 

V této kapitole se snažím vytipovat možné zdroje znečištění podzemní vody v okolí 

cca 5 km (obrázek 9). Vycházím z mapových podkladů a ústních sdělení místních 

obyvatel.  

 

Obrázek 9 - Zdroje znečištění v zájmovém území 
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5.1. Chov koní a dobytka  
 

Chov koní a dobytka, probíhající v areálu Equicentra, je potenciálním zdrojem 

mikrobiálního a organického znečištění podzemní vody. Odpadní vody z areálu jsou 

odváděny do nepropustné žumpy, která je pravidelně vyvážena do OZO Ostrava-Kunčice. 

Od studny S5 je vzdálena cca 30 m. Koňské stáje se nacházejí asi 20 m od studny S5. 

Kanalizace v místě není. Hnojiště je umístěno v jiném místě mimo areál, hnůj je odvážen 

na vlečkách. Kolem areálu vede místní komunikace, která je také ve vlastnictví majitele 

areálu. V zimě se používá pouze inertní posyp v případě ledovky, nesolí se. Typické pro 

znečištění ze zemědělské živočišné výroby jsou dusičnany, dusitany, amonné ionty, 

mikrobiální znečištění fekálního charakteru.   

5.2. Důl Paskov 
 

Důl Paskov a odvaly hlušiny – Důl Paskov není od roku 1999 činný v dané lokalitě. 

V závodě však funguje úpravna uhlí. Podle Vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném 

znění patří důlní vody mezi vody zvláštní a nakládání s nimi podléhá povolovací 

pravomoci vodohospodářských orgánů. Jedná se o vody z důlního díla i z odvalů.  

Na dole Paskov se upravuje uhlí z Dolu Lazy a Dolu Staříč, které je do úpravny 

dopravováno po železnici. Odtud je pásovým dopravníkem přepraveno do zásobníku. Dále 

je uhlí splavováno proudem prací vody na sítovém třídiči. Zde se oddělí podsítné, kterým 

je surovina o zrnitosti 0 – 15 mm. Tato prochází procesem flotace, jejímž produktem je 

flotační hlušina s popelnatostí kolem 72 % a jemnější hlušinová frakce, která je po procesu 

sedimentace vypouštěna do venkovního odkaliště k další sedimentaci. [12]  

25. 2. 2013 bylo vydáno souhlasné stanovisko v řízení EIA kód MŽP 390 ve věci 

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov na období 2011 – 2020 – změna 

záměru v důsledku změny geologických bloků určených v řešeném dobývání. Toto 

stanovisko obsahuje podmínky, z nichž uvádím:  

„Bod 5: Zajistit v dohodě s příslušným vodoprávním úřadem provádění kontrol 

možných průsaků vod z odvalu D2 do okolních studní s tím, že výsledky kontrol budou 

předkládány i Městskému obvodu Hrabová statutárního města Ostrava. 
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Bod 15: Při pracích na nádrži Pilík 3 zachovat svah západní hráze nad Pilíky včetně 

stávajícího porostu.“ – citace ze souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí, 

č.j. 9394/ENV/13. [27] 

Vznesla jsem mailový dotaz na Úřad městského obvodu Ostrava Hrabová, zda je tento 

bod plněn a s jakými výsledky. Dozvěděla jsem se, že se tato podmínka neplní, nemají 

k dispozici žádné údaje.  

Odval D 
Hlušina z úpravny uhlí je deponována na odvalu „D“, který se nachází v katastru obce 

Řepiště na pravém břehu řeky Ostravice. Tento odval má ještě nevyčerpanou kapacitu pro 

ukládání hlušiny a předpokládá se další využití, v současné době je funkční. V letech 2011 

– 2020 je předpokládaná kapacita 800 000 tun ukládané hlušiny ročně. [27]  

Odvaly D1 a D2 
V oblasti se nacházejí ještě další 2 odvaly hlušiny – „D1“ a „D2“, které prošly rekultivací. 

Odval D2 se nachází 150 m jižně od zájmového území. Jedná se o zalesněný svah, který 

převyšuje okolní území cca o 15 m. Původně byl odkalištěm, nyní je ze 2/3 rekultivován. 

Jeho součástí je odvodňovací příkop s jímkou a čerpací stanicí. Zařízení slouží k retenci 

průsakové vody z odvalu D2 a odčerpávání.  

Pilík 3 
Pilík 3 je usazovací nádrží o rozloze 7,5 ha. Původně zde byl rybník Pilík. V minulosti zde 

byly rybníky Pilík 1 a Pilík 2, dříve využívané jako usazovací nádrže. Nyní jsou 

zrekultivovány formou zalesnění. Rovněž existují rybníky Pilík 4 a Pilík 5 v původní 

podobě. V nádrži Pilík 3 jsou deponovány flotační kaly (jemnozrnná frakce) z úpravny uhlí 

dolu Paskov. Toto odkaliště (mokrý odval) se nachází na jižním okraji katastru obce 

Ostrava – Hrabová. Odkaliště je na dně i březích od podloží izolováno ochrannou fólií. 

Břehy jsou zpevněné pneumatikami. V současnosti je kapacita odkaliště naplněna a nejsou 

sem vyváženy žádné flotační kaly. Předpokládá se rekultivace – odtěžení usazených 

flotačních hlušin a jejich transport na úložné místo.  

Řízení EIA kód MSK 1614 – Nádrž flotačních hlušin Pilík 3 – odtěžení a ukládka – 

probíhalo souběžně s řízením ve věci hornické činnosti OKD a nebylo nadále požadováno 

samostatné řízení. Ve zjišťovacím řízení proběhlo, že v letech 2012 – 2020 bude celkem 

odtěženo 440 000 m3 flotačních hlušin – tj. 616 000 tun. Bude ponechán 1 metr hlušin do 
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výšky na dně a 0,5 metrů na svazích a ochranná izolační fólie. Následně bude odtěžená 

hlušina přepravována na odval D a Staříč II. [27] 

Nový Pilík 1 (NP 1) 
Odkaliště NP – Nový Pilík 1 sousedí s Pilíkem 3 – je od roku 2010 úvodní nádrží systému 

usazování flotačních kalů z úpravny. Má dostatečnou kapacitu pro flotační hlušinu do roku 

2020. [13] Flotační hlušina je směsí černouhelného prachu, vody a popela vznikající při 

úpravě nerostů. Vzniká při rozdružování uhelných kalů flotačním způsobem na základě 

rozdílných fyzikálněchemických vlastností povrchů rozdružovaných zrn. Je uskladňována 

v sedimentačních nádržích, kam je dopravována vodní cestou. [26] V letech 2011 – 2020 je 

předpokládaná kapacita flotačních hlušin 75 000 tun ročně z úpravny Paskov plavené do 

NP1. [27] 

 

Obrázek 10 - Situace - umístění odvalů 

5.3. Odval Hrabůvka 
 

Halda byla založena v roce 1890. Dříve zde byly zahrady a pole. Odval hlušiny a 

strusky v Ostravě Vítkovicích nazývaný také Stará halda je v současnosti připravován na 

rekultivaci a budoucí využití. Vlastníkem je společnost Vítkovice Machinery Group. Halda 
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se nachází v blízkosti městské zástavby Ostrava Hrabová. Kolem východní strany haldy 

vede komunikace Místecká, na západě vede kolem haldy železniční vlečka a řeka 

Ostravice (obrázek 11). Od zájmového území je vzdálenost odvalu vzdušnou čarou cca 2,5 

km. Od doby vzniku Vítkovických železáren v roce 1828 byla tato lokalita určena 

k ukládání odpadu, především rozžhavené strusky, která byla na haldu dopravována 

železniční vlečkou z Vítkovic. Byl zde také deponován odpad typu sutě, zeminy a 

materiály kontaminované ropnými produkty při průmyslových haváriích a nehodách na 

komunikacích. Na dvou místech haldy vznikly deprese, které byly následně využity jako 

úložiště tekutých odpadů, které sem byly přiváděny dvěma potrubními přivaděči 

s výpustným zařízením. Jednalo se především o popílek z uhelného prádla – tzv. 

mořírenské kaly. Následně byly tyto prolákliny zavezeny pevným odpadovým materiálem. 

Halda začala postupně zarůstat křovinami a náletovými dřevinami. V 70. a 80. letech 20. 

století byla zahájena nejdříve technická, později biologická rekultivace haldy. Proběhlo 

zalesnění. Na západní straně haldy vzniklo bezodtokové jezírko o obvodu cca 120 m 

dotováno srážkovou vodou. Částečně je halda stále využívána pro svůj původní účel. Ze 

strany od řeky Ostravice je odtěžována struska, která se využívá ke komerčním účelům. 

V další části rekultivace v roce 2010 měla proběhnout sanace jímky ropných látek, jímky 

kovonosných kalů a rekultivační překryv plochy. Tato část rekultivace však neprobíhá 

podle stanoveného harmonogramu. [20] Podle dokumentace k oznámení záměru (kód 

MSK1640 – Golfové hřiště, Ostrava – Hrabůvka z 27. 2. 2012) v procesu EIA probíhá na 

tělese haldy monitoring podzemních vod – viz bod 5.1. – „V současné době se provádí 

systematické sledování a kontrola kvality vod prosakujících z tělesa odvalu do řeky 

Ostravice na severovýchodním okraji odvalu.“ V kapitole pojednávající o starých 

ekologických zátěžích se uvádí: „Na lokalitě odvalu se v současné době nachází bývalá 

skládka kovonosných kalů a skládka ropných kalů, která bude sanována v souladu 

s rozhodnutím ČIŽP OI Ostrava ………z finančních prostředků Ministerstva financí.“ [27] 

Vzhledem k předpokládanému směru proudění podzemních vod se jeví tento zdroj 

znečištění nepravděpodobným.  
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Obrázek 11 - Odval Hrabůvka 

5.4. Sběrna kovového odpadu 
 

V areálu Equicentra se nachází provozovna výkupu kovového odpadu. Je umístěna na 

zpevněné betonové ploše, vzdálená od nejbližší studny asi 50 metrů. Dešťové odpadní 

vody jsou svedeny do nepropustné jímky, která je pravidelně vyvážena. Pravděpodobně se 

nejedná o zdroj znečištění podzemní vody. 

6. Návrh opatření pro eliminaci znečištění 
 

Při jakémkoli návrhu eliminace znečištění musíme v tomto případě vycházet z dané 

situace, kdy se v okolí zájmového území nacházejí 2 haldy – Paskov a Hrabůvka, které 

nelze odstranit. Dále zde jsou usazovací a flotační nádrže. Takže potenciální a také 

pravděpodobný zdroj znečištění zůstane stále přítomen. Existují různé sanační metody pro 

sanaci kontaminované podzemní vody.  
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Bodový návrh opatření: 

• Zvážení vhodnosti aplikace některé bariérové sanační technologie in situ 

spojené se stanovením předpokládaného snížení množství kontaminujících látek 

a navazujícího asanačního monitoringu k ověření výsledků.  

• Po dohodě ze strany OKD ověření neporušenosti nepropustných fólií 

v sedimentačních nádržích flotačních hlušin, případně jímky u odvalu D2.  

• Prověřit nutnost regenerace studní k zamezení jejich stárnutí a následnému 

kolapsu. Upravit okolí studen a jejich vybavení tak, aby odpovídalo 

legislativním předpisům a doporučením.  

• Zavést alespoň jednostupňovou úpravu vody filtrací. Provádět průběžnou 

desinfekci vody k jejímu hygienickému zabezpečení.  

• Důsledně odvádět všechny odpadní vody z areálu a ostatních prostor do 

nepropustné jímky a její následné pravidelné vyvážení.  

• Důsledné nakládání s chlévskou mrvou – odvoz mimo areál.  

6.1. Sanační technologie 
 

Při řešení této problematiky se zmíním o technologiích in situ. Čištění podzemní vody 

metodami in situ je velmi rozšířeným přístupem založeným na chemických, fyzikálních a 

biologických principech a jejich kombinacích. Většina aplikací se provádí v lokalitách, kde 

jsou znečištěné velké objemy podzemní vody. Tyto technologie lze použít pro eliminaci 

široké škály polutantů z podzemní vody. [25] 

Pasivní ochrana prostřednictvím bariér se používá v případě, že neexistuje vhodná 

technologie pro dekontaminaci, polutanty jsou rozložitelné a produkty rozkladu jsou 

nezávadné nebo odstranění polutantů je možné pouze aplikací extrakčních metod. Stěny se 

instalují napříč proudnice vycházející ze zdroje kontaminace. Stěny jsou částečně 

permeabilní, umožňují průchod omezeného množství vody a zamezují průchodu polutantů, 

které jsou zachyceny nebo rozloženy. Stěny vyžadují z dlouhodobého hlediska náhradu 

reaktivního média.  

Avšak z hydrogeologického posouzení GreenGas DPB z listopadu 2012 vyplývá, že 

zemní práce spojené se zásahy do kolektoru za účelem zamezení migrace se nedoporučují. 
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Nelze vyloučit, že snaha o vytvoření bariéry pro migraci polutantů usměrněním nebo 

omezením proudění podzemní vody bude mít opačný efekt. Tento předpoklad vychází 

z existence zahliněných zón v kolektoru, které mohou modifikovat směry proudění. [10] 

Jednoznačné posouzení vhodnosti některé sanační technologie je nad rámec této práce a 

vyžadovalo by podrobné hydrogeologické posouzení. Pro úplnost uvádím některé 

technologie.   

6.1.1. Podporovaná bioremediace 
 

Podporovaná bioremediace podzemní vody je založena na mikrobiálních aktivitách, 

které směřují k rozkladu nebo biotransformaci polutantů na netoxické a nebezpečných 

vlastností zbavené produkty.  Spočívá v obohacení podzemní vody o bakterie schopné 

rozkládat přítomný polutant rychleji než bakterie přítomné ve vodě a v optimalizaci 

podmínek pro činnost těchto mikrobiálních společenství. Tuto metodu lze mimo jiné použít 

pro eliminaci dusičnanů a síranů. Omezením metody je málo propustná hornina a možnost 

kolmatace okolí vrtů bakteriální biomasou. [25] 

6.1.2. Biologické reaktivní bariéry 
 

Technologie biologických reaktivních bariér vychází z technologie propustných 

reaktivních stěn. Biologické bariéry však využívají k odstranění přítomného znečištění 

biologické procesy. Tuto bariéru lze definovat jako in situ zónu, přes kterou v přirozeném 

režimu proudí kontaminovaná podzemní voda. In situ zóna je vyplněna buď reaktivním 

materiálem, který slouží jako nosič bakteriální biomasy nebo je do ní dodáváno vhodné 

reakční činidlo, např. kyslík, minerální živiny pro podporu probíhajících bakteriálních 

procesů. Vlastní princip odstranění kontaminace vychází z biologických rozkladných 

procesů nebo z možnosti využití biochemických reakcí k transformaci přítomných 

polutantů. Metodu je možné aplikovat na lokalitách znečištěných organickými a 

anorganickými kontaminanty – např. těžké kovy, dusičnany, sírany. Před vlastním 

technickým návrhem je nutné určit, zda polutant, který je předmětem zájmu, je 

biodegradovatelný. Problémem může být zarůstání stěny biomasou, což vede ke snížení 

propustnosti bariéry. Následkem může být nežádoucí vzdouvání hladiny podzemní vody a 

obtékání reaktivní části stěny. [25] 
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6.1.3. Vertikální bariéry 
 

Vertikální bariéra je podzemní zóna, která brání či ovlivňuje šíření kontaminantu 

horninovým prostředím. Jedná se o metodu nízkými nároky na energii a obsluhu. 

K eliminaci negativního vlivu znečištění dochází již samotnou instalací bariéry bez 

nutnosti dalších sanačních zásahů do horninového prostředí a nakládání s kontaminovanou 

podzemní vodou. Mezi tyto bariéry patří: 

• Nepropustné bariéry – pasivně zabraňují migraci znečištění podzemní vodou 

přerušením transportních cest a izolují oblast znečištění od okolního prostředí.  

• Drenážní bariéry – vertikálně průběžný kolektor podzemní vody zřízený jako 

hluboké drenážní žebro či podzemní stěna. Umožňuje zvýšenou výtěžnost 

přirozených kolektorů prostředí. Umožňuje svým celoplošným přetnutím 

proměnlivých geologických vrstev integrovat v daném řezu všechny průsaky a 

zjistit jejich preferenční cesty.  

• Propustná reaktivní bariéra je definována jako in situ propustná čistící zóna 

vytvořená k zachycení a sanaci kontaminačního mraku. Čistící zóna je tvořena 

reaktivním materiálem, který rozkládá, sorbuje, sráží nebo jinak odstraňuje 

organické látky, kovy či jiné polutanty. Nejjednodušší variantou je propustná 

bariéra bez výplně, kde sanace probíhá za pomoci podpůrných prostředků. 

Reaktivní bariéry jsou budovány těsně za zdrojem kontaminace. Použitelnost 

bariér závisí na existenci vhodné reaktivní náplně. Reakční médium musí být 

dostupné, cenově přijatelné, dostatečně reaktivní, stabilní, propustné, slučitelné 

se životním prostředím. Nevýhodou je kolmatace stěny jemnými částečkami, 

použité reaktivní médium je vzniklým odpadem. [25] 

6.1.4. Chemická oxidace in situ 
 

Jedná se o jeden z nejnovějších sanačních postupů. Princip metody spočívá v aplikaci 

oxidačního činidla do saturované zóny tak, aby zde došlo k destrukci kontaminujících látek 

rozpuštěných v podzemní vodě, nasorbovaných v horninovém prostředí. Používaná 

oxidační činidla jsou např. manganistan draselný, sodný, peroxodvojsíran sodný, peroxid 

vodíku. Metoda je určena především pro sanaci lokalit kontaminovaných organickými 
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látkami. Konečnými produkty jsou oxid uhličitý, voda, sloučeniny železa a manganu. 

Obecně lze říci, že metodu lze použít pro jakýkoli kontaminant, který je oxidovatelný za 

vzniku netoxických nebo méně toxických produktů. Nevýhodou je vnášení dalších 

chemických látek do prostředí. [25] 

6.2. Kontrola nepropustnosti ochranných fólií  
 

Při komplexním návrhu řešení je nutné posoudit nepropustnost ochranných fólií 

především v nádrži Pilík 3 a Nový Pilík 1 a také  jímky z odvalu D2 pro zamezení dalšímu 

průsaku při realizaci komplexních opatření. V podmínkách souhlasného stanoviska v řízení 

EIA Ministerstva životního prostředí v bodě 5 je uveden požadavek na zjištění možných 

průsaků z odvalu D2 (jak uvádím v odstavci 5.2. této práce). Pro komplexnost řešení nelze 

pominout ani tento aspekt pro zamezení průsaků do podzemních vod.  

6.3. Regenerace studny 
 

Přirozeným jevem je stárnutí studny. Regenerace studny odstraňuje následky stárnutí. 

Měla by být provedena odbornou firmou, která provede regeneraci mechanickou, 

chemickou nebo kombinaci obou těchto metod. Měla by odstranit kolmataci pláště studny 

a předcházet kolapsu. [9] Odborná firma fundovaně posoudí nutnost a nezbytnost 

regenerace. Vzhledem k čištění studen v roce 2012 a dalším vlivům je zřejmé, že pouhá 

asanace nestačí.  

Studny by měly mít předepsanou vzdálenost od potenciálních zdrojů znečištění. Tato 

vzdálenost závisí i na kvalitě geologického podloží – viz kapitola 2.3. Alespoň 1- 2 metry 

kolem studny je vhodná vodotěsná dlažba vyspádovaná ve směru od studny. Vhodná je i 

zatravněná plocha. Plášť šachtové studny musí být chráněn těsněním, např. jílovým do 

hloubky 2,5 metrů proti vnikání povrchové vody a vyveden nad povrch terénu 0,5 metru. 

Studna by měla být chráněna krytem, který by měl přesahovat vnější líc pláště o 50 mm se 

sklonem k okrajům. [9] 
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6.4. Úprava a desinfekce vody 
 

Vhodnou úpravou vody je filtrace, která odstraní suspendované, koloidní a rozpuštěné 

látky v procesu odseparování.  Vhodná je objemová filtrace přes vrstvu zrnitého materiálu. 

Filtračním materiálem může být křemičitý písek, antracit. Materiál musí být chemicky 

stálý proti rozpouštění, mechanicky pevný a odolný proti otěru. V procesu filtrace se 

uplatňují 4 mechanismy – mechanické cezení, usazování, adsorpce, elektrostatické síly. 

Vhodnou filtrací je možné odstranění železa, manganu, nerozpuštěných látek.  

Odstranění chloridů je problematické. Teoreticky lze použít mechanismus reverzní 

osmózy, nejlépe pouze na kohoutku, ze kterého je voda používána k pití. Reverzní osmóza 

je tlakový membránový proces pro oddělení částic 0,1 – 1 nm pod tlakem 1 – 10 MPa. 

Membránu tvoří homogenní neporézní polymerní matrice. Proces výrazně sníží množství 

solí, avšak odstraní i látky žádoucí např. vápník, hořčík. Proto musí být tato voda znovu 

obohacena některými minerálními látkami, aby získala kvalitu vody pitné. Vysoká 

koncentrace chloridových iontů dává vodě slanou chuť. Chuťový práh závisí na druhu a 

množství přítomných kationtů a pohybuje se mezi 200 a 300 mg.l-1 pro chlorid sodný, 

draselný a vápenatý. Akutní toxicita chloridů nebyla zjištěna a zdravý člověk může 

tolerovat široké rozmezí koncentrace chloridů, pokud je doprovázen dostatečným 

množstvím vody. [29]  

Desinfekce vody slouží k jejímu hygienickému zabezpečení – usmrcení 

mikroorganismů, které mohou být patogenního původu a vyvolávat onemocnění u člověka. 

Desinfekce má zásadní vliv na kvalitu vody a lze ji považovat za součást doúpravy. Pro 

studny jsou vhodné postupy na bázi chlóru nebo přípravky s oligodynamickým účinkem 

kovů. Jednotlivá desinfekční činidla se vyznačují různou účinností, která je mimo jiné 

přímo úměrná desinfekční dávce a době působení činidla.  

Chlornan sodný – NaClO ve formě roztoku je 7 x méně účinný než plynný chlór a 

potřebuje delší dobu kontaktu s vodou. Dávkování chlornanu zvyšuje pH upravované 

vody. Je vhodný pro úpravu menších zdrojů vody. [8] Prodává se ve formě 13 – 15% 

roztoku. Zbytková koncentrace volného chlóru po provedené desinfekci by neměla 

překročit 0,3 mg.l-1.  
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Podobné využití má přípravek Savo Original. Účinnou látkou je také chlornan sodný, 

ředění k desinfekci pitné vody ve studni je 20 ml.m-3 po dobu 30 minut.  

Oligodynamické účinky na mikroorganismy vykazuje např. stříbro, měď. Takovým 

přípravkem je Sagen, který obsahuje 1,3 % dusičnanu stříbrného jako účinnou látku. Je 

vhodný k jednorázové desinfekci vody. Ředění je 10 g přípravku na m3. Expoziční doba je 

minimálně 48 hodin, optimálně 72 hodin.  

Desam solid – práškový desinfekční přípravek na bázi oxidu chloričitého, který je 

generován in situ z důvodu jeho nestálosti. K desinfekci pitné vody se používá dávkování 

1,5 mg.m-3 vody po dobu 15 minut.  

6.5. Alternativní řešení 
 

Alternativním řešením se jeví dohoda s OKD, a.s. v případě, že společnost uzná 

odpovědnost za znečištění podzemního zdroje, jejímž obsahem by byla finanční 

kompenzace, která by sloužila k pokrytí nákladů na spotřebu vody. Jako modelový příklad 

uvádím studnu S5, která má patrně nejvyšší odběr vody. V areálu Equicentra se chová 

průměrně 40 krav a 50 koní. Počítám s cenou vodného SmVaKu 36,59 Kč/m3 – tabulka 11. 

Celková měsíční spotřeba vody ve stájích Equicentra v korunách činí průměrně asi 5 379 

Kč.   

Tabulka 11 – Výpočet spotřeby vody ve stájích 

 Ks l/den m3/měsíc/stáj Kč/měsíc/stáj 

Kráva 40 60 72 2 635 

Kůň 50 50 75 2 744 

Celkem 90 110 147 5 379 
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7. Diskuse a závěr  
 

Zdroj podzemní vody v zájmovém území je znečištěn a jedná se o dlouhodobější 

problém. Nejpravděpodobnějším zdrojem chemického znečištění jsou pozůstatky 

z hornické činnosti z lokality Paskov. Jedná se o odvaly hlušiny D, D1 a D2 a usazovací 

nádrže flotačních hlušin Pilík 3 a Nový Pilík 1. Nejblíže zájmovému území se nachází 

odval D2, který je nyní částečně zrekultivován zalesněním. Jeho součástí je odvodňovací 

příkop s jímkou a čerpací stanicí, který slouží k retenci průsakové vody. Pilík 3 už není 

činný a je připravována jeho rekultivace. Aktivní je Nový Pilík 1, kam se ukládají flotační 

hlušiny z úpravny Paskov. Předpokládaná kapacita je 75 000 tun flotačních hlušin ročně. 

V roce 2012 byly provedeny rozbory vody ze studny S5 a srovnány s výsledky rozborů 

vody z jímky D2. Z tohoto srovnání se jeví jako pravděpodobné, že jímka u odvalu D2 je 

zdrojem kontaminace vody, protože obsah chloridů v jímce je vyšší než ve vodě. Obsah 

síranů je výrazně vyšší, což může být způsobeno jejich nižší rozpustností ve vodě a tedy 

jejich nižší úrovní migrace. Anorganické znečištění železem a manganem lze odstranit 

filtrací. Problematické je odstranění chloridů, avšak pokud vezmeme jako limit nižší 

hodnotu ve vyhlášce – 250 mg.l-1, je tento ukazatel překročen pouze u studny S4.    

Dalším zdrojem znečištění podzemní vody je zemědělská činnost, chov koní a 

hospodářských zvířat. Jedná se o mikrobiální znečištění poměrně vysokého stupně. Avšak 

limit pro dusičnany, dusitany ani amonné ionty není překročen. Toto znečištění lze řešit 

důsledným nakládáním s odpadními vodami, chlévskou mrvou a odpovídající úpravou 

okolí studen tak, aby se do studní nedostávala povrchová voda. Následně je vhodné 

hygienické zabezpečení vody.  

Srovnání kvality vody v jednotlivých studních – studna S1 má nejhorší výsledky, jedná 

se o zákal, chloridy, železo a mikrobiální znečištění. Bez hygienického zabezpečení, 

úpravy okolí a vyčištění studny není vhodná k užívání ani jako zálivka. Studna S2 

vykazuje vysoké hodnoty u parametrů konduktivita a chloridy, z mikrobiologického 

rozboru jsou překročeny mezofilní bakterie. Ostatní hodnoty splňují limit daný vyhláškou 

252/2004 Sb. Z mikrobiologického hlediska je vhodné hygienické zabezpečení vody, 

jelikož se tato voda někdy používá i k pití. Úroveň chloridů je poměrně vysoká. Studna S3 

vykazuje dobré výsledky v chemickém a mikrobiologickém rozboru, ačkoliv se nachází 
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nejblíže jímky u odvalu D2. Používá se pouze k zalévání a kropení, stačí zde pouze 

hygienické zabezpečení vody, jelikož mikrobiologické ukazatele jsou překročeny. Studna 

S4 vykazuje nejvyšší hodnotu chloridů, zvýšení hodnoty železa i manganu, překročené 

ukazatele mikrobiálního znečištění. Užívá se jako médium pro tepelné čerpadlo. Uvedené 

hodnoty mohou způsobovat korozi a inkrustaci ve vystrojení studny a zařízení pro tepelné 

čerpadlo. Studna S5 – překročeny opět chloridy, mangan a mikrobiální znečištění. Zde je 

patrný vliv blízkosti koňských stájí – lze eliminovat důsledným nakládáním s odpadními 

vodami a hygienickým zabezpečením. Eliminace manganu je možná vhodnou filtrací. 

Chloridy vyhovují mírnějšímu limitu ve vyhlášce. Voda nejvhodnější ke konzumaci po 

hygienickém zabezpečení je ve studni S3, která se však používá pouze k zalévání a 

kropení.  

V sedimentech podél Ostravice se nachází významné zdroje podzemních vod. Daný 

zdroj podzemní vody v zájmovém území je prokazatelně znečištěn. Práce mapuje kvalitu 

vody ve studních dané lokality, její znečištění a navrhuje možnosti řešení. Je vhodné 

odborně posoudit možnost užití některé z asanačních technologií in situ. Dále je vhodné 

posoudit nutnost regenerace studní. Ačkoli všechny navrhované kroky zřejmě nebudou 

uskutečněny, potenciál pro zlepšení kvality vody podzemního zdroje existuje. 
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