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Hydrochemical characteristic of the subsidence lakes an slurry ponds in Ostrava-Karviná Mining District. 
 
 

Abstract 
 

First results on the monitoring of quality of surface waters of land subsidence depressions and slurry ponds in the 
region of Ostrava-Karviná Mining District are presented. Interaction of water with spoil rock material at dumps has 
decisive influence on the water quality. Waters of subsidence depressions where land reclamation was performed using 
spoil rock materials as well as waters of slurry ponds have increased sodium-sulphate salinity. Concentration of dissolved 
substances and sulphates in these waters are exceeding pronouncedly limit values listed in the Government regulation 
No. 82/1999 Sb. The limit values are surpassed also by concentrations of fluorides and in some cases by TOC, Fe, Mn 
and Cd. Water quality in subsidence depressions is lowered, but the concentration of pollutants, which define abiotic 
environment or require immediate sanation, were not found. Extremely high concentrations of sulphates and dissolved 
matter were determined in waters, which are percolating through dumps. Dump material should be therefore regarded to 
be risk to the quality of both surface and underground waters. 
 
 
Úvod 
 



Jedním z nejdůle�itěj�ích projevů důlní činnosti v oblasti OKR na �ivotní prostředí je subsidence terénu.  V důlních 
polích postupně dochází z důvodu dlouhotrvajících poklesů jednak k destrukci stávajících povrchových staveb, 
in�enýrských sítí a dále k významným změnám v morfologii terénu. Hlavním morfologickým projevem důlní činnosti je 
vznik relativně drobných bezodtokých pánví � poklesových kotlin, které bývají brzy zaplaveny převá�ně povrchovou 
vodou. Tyto kotliny byly často předmětem rozsáhlých rekultivačních prací a byly v nich také zakládány odkali�tě flotačních 
odpadů a uhelných kalů. Při plo�ných rekultivacích byly pou�ívány odvalové materiály a vznikly tak morfologicky fádní 
plo�iny o velikosti řady hektarů s omezenou schopností revitalizace. Rekultivace s vyu�itím vodních ploch nebyla v 
minulosti prakticky vyu�ívána, a to často s poukazem na mo�nou kontaminaci vod v takto vzniklých nádr�ích, byť tento 
problém nebyl nikdy systematicky sledován. 

V poslední době roste tlak na �etrnou rekultivaci, respektive stabilizaci území posti�eného důlní činností s vy��ím 
vyu�itím vodních ploch a s co nejvy��ím zachováním přirozených biotopů. Ukazuje se toti�, �e přirozeně vzniklé biotopy 
v některých poklesových kotlinách mohou být velmi cenné a mohou hostit řadu chráněných �ivočichů a rostlin.  

Předlo�ený článek uvádí první výsledky dlouhodoběj�ího studia chemizmu vod poklesových kotlin a odkali�ť 
v oblasti OKR a má za cíl posouzení úrovně kontaminace vod a rizik, která z této kontaminace vznikají. Pozornost je 
věnována také objasnění změn chemizmu vod v interakci s karbonským materiálem a vlivům odvalového materiálu na 
kvalitu vod.  
 
 
Metody studia 
 

V rámci studia hydrochemického charakteru vod bylo v červnu 2001 odebráno 43 vzorků povrchových vod z 
poklesových kotlin a odkali�ť. Vět�ina vzorků pochází z karvinské části OKR. V souboru jsou zahrnuty jednak vzorky vod 
různého stupně ovlivnění rekultivačním materiálem (břehová úprava) a dále s různým charakterem okolního vegetačního 
pokryvu. Pro bli��í objasnění změn chemizmu vod, které jsou prokazatelně v interakci s odvalovým materiálem bylo dále 
odebráno pět vzorků podzemních vod z odvalů (vrty v okolí odvalu D Dolu Paskov a odvalu Dolu Paskov, závod Staříč II).  

 
Chemické analýzy hlavních komponent vod  (Ca+2,  Mg+2,  Na+,  K+, NH4

+,Al+3,  SO4
-2, Cl-, NO3

-, NO2
-, HCO3

-, PO4
-

3, pH, vodivost, CHSKMn, rozp. látky, nerozp. látky) byly provedeny postupy podle stávajících ČSN � ISO, obsahy tě�kých 
kovů (Fe, Mn, Cd, Pb, Zn, Co, Ni, Cu, Cr) byly stanoveny pomocí AAS. Analýzy těchto slo�ek byly provedeny v laboratoři 
Institutu geologického in�enýrství, V�B-TU Ostrava. Obsahy F- byly stanoveny metodou iontové chromatografie (CAL � 
V�B-TU Ostrava) a reprezentují proto pouze volné fluoridové ionty. Analýzy TOC a DOC byly provedeny  na přístroji 
Apollo 9000, firmy Tekmar-Dohrmann (Institut environmentálního in�enýrství, V�B � TU Ostrava).  Hydrochemické 



výpočty, tj. výpočet saturačních indexů, aktivit, rovnová�ného stavu a dal�ích parametrů byl proveden s pou�itím 
programu PhreeqC Interactive alfa, verze 2.4.2. (Parkhurst et al., 1996-2001). 
 
 
Výsledky studia 
 

Výsledky ukazují značnou heterogenitu ve slo�ení vod. V souboru je ale přesto mo�no definovat určité koncové 
členy, mezi nimi� existují slo�ité přechody a také lokálními podmínkami ovlivněné vzorky, které mají pozici outsiderů. 
V takto koncipovaném souboru jsou evidentně zasti�eny jak relativně málo mineralizované vody, které svým chemizmem 
mohou přibli�ně odpovídat přírodním poměrům, tak silně mineralizované vody s dominancí sulfátů nebo chloridů. Ukazuje 
se, �e rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje jak stupeň mineralizace vod, tak celkový chemizmus je přítomnost 
podstatného mno�ství haldového materiálu v interakci s vodou. V tabulce č. 1 je uvedeno koncentrační rozpětí v�ech 
analyzovaných vzorků.  

 
Relativně málo mineralizované vody byly zji�těny v drobných poklesových kotlinách v lesním prostředí. Vody těchto 

nádr�í mají relativně velmi nízkou mineralizaci (do 200 mg/l rozpu�těných látek) a mají převá�ně kalcium � 
hydrogenkarbonátový charakter. Z důvodu akumulace humusových látek mají tyto vody mírně zvý�ené obsahy 
TOC/DOC. Slo�ení vod této skupiny charakterizuje vzorek  č. 43 (drobná vodní nádr� v lese ji�ně od Dolu Lazy), uvedené 
v tabulce č. 2.  
 
Tabulka č. 1: Koncentrační rozpětí analyzovaných komponent ve vodách 
 

Teplota pH Vodivost RL NL KNK CHSKMnNH4
+ NO2 NO3 SO4

2- PO4
3-

  oC - mS/cm mg/l mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
Minimum 9.8 6.88 127 136 2.5 0.46 0.51 0.05 0 0.01 20.58 0.0005
Maximum 22.9 9.02 7720 70881995 12.46 17.04 2.38 1.3320.3044048.32 0.51 
 

  Cl- F- Ca Mg Na K Fe Mn Al O2 TOC DOC 
 [mg.ml-1] 

Minimum 2.84 0.16 21.78 3.49 3.33 0.05 0.005 0 0 5 0.1365 0.1932
Maximum 936.1 20.56 447.08 175 114934.32 1.92 0.69 0.26 10.1 68.156 16.673
 



  Cd Pb Fe Mn Cu Zn Co Ni Cr 
 [mg.ml-1] 

Minimum 0.001 < 0.01 0.072 0.02 < 0.01 0.028 0.004 < 0.005 < 0.01
Maximum 0.011 0.089 2.832 0.85 0.02 0.193 0.073 0.02 < 0.01
 

Obdobné chemické slo�ení mají vody bě�ných poklesových kotlin, u kterých nedochází k podstatnému vyluhování 
odvalového materiálu. Obsah rozpu�těných látek je jen mírně zvý�en (do cca 400 mg/l), podobně roste také obsah SO4

-2 
(na cca 100-150 mg/l). Tato skupina je značně heterogenní, projevují se zde lokální vlivy (mírné kolísání hodnoty pH a 
alkalinity apod). Slo�ení vod této skupiny charakterizují vzorky  č. 8 a 29 (8 � Orlová Chobotovka, Kozí Becirk; kotlina 
v důlním poli Dolu ČSM, těsně u kři�ovatky cest Karviná � Český Tě�ín � Stonava). Chemické analýzy jsou uvedeny 
v tabulce č. 2.  

Charakteristickou skupinu vzorků tvoří vody odkali�ť. Mezi typickými vzorky vod odkali�ť je jen malý rozptyl 
v chemizmu. Tyto vody se vyznačují zvý�enou mineralizací (cca 0.8 a� 1.3 g/l)  Výrazně převa�ujícím kationtem v těchto 
vodách je Na+, u aniontů není výrazná dominance a jejich ekvivalentní obsahy (SO4

-2, Cl- a HCO3
-) jsou přibli�ně stejné. 

Slo�ení vod odkali�ť dokumentuje vzorek č. 40 (Horní Suchá, odkali�tě Nebesák u Dolu Franti�ek). 
Vodám odkali�ť se do značné míry svým chemizmem blí�í vody poklesových kotlin s podstatnou přítomností 

hlu�inového materiálu. Pro chemizmus těchto vod je určujícím kationtem Na+. Oproti vodám odkali�ť je u vod poklesových 
kotlin, intereagujících s haldovinou sní�en podíl Cl- a vody mají sulfát � hydrogenkarbonátový charakter. S ohledem na 
procesy ustavování chemických rovnováh v těchto vodách je evidentní, �e mezi relativně čistými vodami a vodami 
intereagujícími s haldovinou existují plynulé přechody. Slo�ení vod této skupiny dokumentuje vzorek č. 14 (u dolu 1. Máj - 
Barbora), uvedené v tabulce č. 2.  

Pro doplnění je potřeba uvést, �e  vody poklesových kotlin, které jsou plně v rovnováze s haldový materiálem 
vykazují výrazně natrium sulfátový charakter s mineralizací přesahující v extrémním případě a� 7 g/l rozpu�těných látek. 
Pro dokumentaci je v tabulce č. 2 uvedeno slo�ení podzemní vody z vrtu Pa2, lokalizovaného těsně u severního okraje 
odvalu D Dolu Paskov. 
 

Zajímavým problémem je objasnění vzniku natrium sulfátové mineralizace vod ve styku s odvalovým materiálem. 
Zdrojem sulfátů ve vodách, intereagujících s haldovým materiálem je zvětrávání pyritu, který je v haldovém materálu 
přítomen sice v relativně nízkých, ale rozhodně ne zanedbatelných koncentracích Odhad průměrného mno�ství pyritické 
síry v haldovém materiálu činí (na základě 50 analýz) cca 0.16% Sp. Výluhy povrchové vrstvy hald ale poskytují roztoky 
kalcium � sulfátového charakteru. Pro objasnění vysokých koncentracích Na+ ve vodách prosakujících z odvalů je 
potřeba uva�ovat s iontovou výměnou a se zahu�ťěním roztoku výparem. S ohledem na skutečnost, �e karbonský 
materiál byl dlouhodobě v kontaktu se silně salinní vodou, je splněn předpoklad nasycení iontovýměnných pozic ionty Na+ 



v odvalovém materiálu. Modelování jednorozměrného transportu (pomocí programu PhreeqC) vod nasycených 
sádrovcem a dolomitem, spojeného s iontovou výměnou Ca � Na a za ustavením rovnováhy ve výsledném roztoku 
s křemenem, illitem, jarositem, a aragonitem  vede ke slo�ení vody, které je velmi podobné slo�ení vody ve vrtu Pa2 
v blízkosti odvalu D Dolu Paskov (viz. tab. 2), a to za předpokladu určitého stupně zahu�tění (odstranění cca 50% vody z 
roztoku ). Jarosit a  aragonit jsou  fáze zji�těné v povrchové vrstvě odvalu Paskov D. Podstatnou součástí materiálu je illit. 

 
Tabulka č. 2: Slo�ení charakteristických vzorků vod poklesových kotlin a odkali�ť 
 
 

 
 
 
 

 
NO3

- SO4
-2 PO4

-3 Cl- F- Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Al O2 TOC DOCOzn.. 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

43 0.826 20.58 0.05 2.84 0.294 30.83 8.15 3.33 2.31 0.075 5.7 18.901 4.615
8 1.69 113.22 0 67.8 0.2 43.03 12.8 23.8 2.9 0.001 9 6.352 1.762

29 0.543 144.09 0.16 77.3 3.12 92.5 10.5 65.9 3.44 0.001 5.7 2.053 2.285
40 0.379 562.65 0 76.6 1 154.16 54.7 141 13.45 0.017 6 3.123 3.832
14 0.83 727.33 0.09 76.8 1 104.27 21.1 416 8.64 0.127 7.6 48.830 2.479

Pa2 5.481 4048.3 0.04 69.4 2 447.08 175 1149 13.17 0.001 5.5 16.521 0.694
 

Teplota pH Vodivost RL NL KNK CHSKMn NH4
+ NO2

- Ozn. Lokalita oC - mS/cm mg/l mg/lmmol/l mg/l mg/l mg/l 
43 Lazy, velmi malá PK v lese, záp. od vz. 11 15.8 8.66 127 140 10 1.15 16.52 1.7390.001 
8 Orlová - Chobotovka, Kozí Becirk 17.6 7.12 568 322 17.5 2.12 0.68 0.089 0.04 

29 Karviná - Louky, PK u kři�ovatky Karviná - Č. Tě�ín - Stonava 17.5 7.63 878 576 6.5 4.99 2.89 1.2380.001 
40 Horní Suchá, odkali�tě Nebesák, západní nádr� 21.6 8.32 1610 1252 9 2.12 2.26 1.23 0.006 
14 PK u zadní vrátnice D. 1. Máj - Barbora 18 7.78 2290 1802 2.5 7.06 0.98 0.0730.013 

Pa2 Odval D D. Paskov, vrt Pa2 11.8 6.99 7720 70881031 12.46 5.91 0.1210.009 



Cd Pb Fe Mn Cu Zn Co Ni Cr Ozn.. 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/lmg/l mg/l mg/l

43 0.007 0.02 2.27 0.709 < 0.010.03 0.05 0.026 < 0.01
8 0.006 0.05 0.2 0.061 < 0.010.12 0.010.014 < 0.01

29 0.004< 0.010.29 0.848 < 0.01 0.1 0.03 0.02 < 0.01
40 0.003 0.07 0.08 0.028 < 0.010.03 0.02 0.02 < 0.01
14 0.006 0.05 0.09 0.151 < 0.010.11 0.02 0.014 < 0.01

Pa2 0.009 0.08 2.83 0.054 0.011 0.06 0.07 0.033 < 0.01
  

Základní chemické trendy slo�ení vod poklesových kotlin a odkali�ť jsou v podobě trojúhelníkových grafů uvedeny 
na obr. č. 1. V tomto obrázku jsou pou�ita ekvivalentní mno�ství (tj. mval/l) pro hlavní slo�ky vod. 
 

Saturační indexy (SI, tj. log IAP/K, kde IAP je iontový aktivitní produkt a K označuje rovnová�nou konstantu) jsou 
za předpokladu existence termodynamicky rovnová�ného stavu v roztoku velmi zajímavými parametry, které ukazují 
mo�ný stupeň nasycení roztoku danými fázemi. Kladná hodnota SI ukazuje na mo�nou krystalizaci fáze, záporná 
hodnota pak ukazuje na případné rozpou�tění fáze v daném roztoku. Saturační indexy, vypočtené pomocí programu 
PhreeqC ukazují, �e v�echny vzorky vod poklesových kotlin a odkali�ť, stejně tak jako vody odvalů jsou silně přesyceny 
vůči oxidům a hydroxidům �eleza (ferihydit SI = 0.63 a� 3.5, goethit SI = 6.06 a� 9.09, lepidokrokit SI = 4.14 a� 7.06, 
hematit SI = 14.08 a� 20.14 atd.). Z dal�ích fází je převá�ná část vzorků vod přesycena, případně nasycena fázemi ze 
skupiny apatitu (hydroxyapatit SI = -8.38 a� 7.51, průměr 1.5; karbonát-fluorapatit SI = -6.58 a� 22.04, průměr 12.14), 
dále kalcitem (SI = -1.83 a� 1.05, průměr 0.22 ), dolomitem (SI = - 3.99 a� 2.11, průměr -0.01 ), jarositem (SI = -1.05 a� 
5.79, průměr 2.60 ), natrojarositem (SI = -4.45 a� 3.95, průměr 0.21 ), otavitem (SI = -1.21 a� 1.07, průměr 0.39 ), 
pyromorfitem (SI = -8.46 a� 6.99, průměr 0.54 ) a také některými hydroxidy hliníku (diaspor a  gibbsit). Ukazuje se, �e 
otavit a pyromorfit mohou být fázemi, které řídí koncentrace Cd, resp. Pb ve vodách. Zajímavé je také dosa�ení 
nasyceného stavu části vod vůči fluoritu u části vzorků (SI = -2.91 a� 1.87, průměr -0.74). Fluorit byl autory této práce 
jako minerál zji�těn na Dole Lazy v pestrých vrtsvách. Koncentrace Zn jsou ve v�ech vzorcích ni��í, ne� odpovídá 
rovnováze se smithsonitem (SI = -2.95 a� -1.33, průměr -1.86). V�echny studované vzorky vod jsou také, poněkud 
překvapivě nenasycené vůči sádrovci. K plné saturaci vůči této fázi nedochází ani u vod intereagujících s haldovým 
materiálem v poklesových kotlinách (SI = -2.58 a� �0.46, průměr �1.52). Saturační indexy thenarditu, podobně jako SI 
sádrovce, jsou důle�itým parametrem, poněvad� dobře charakterizují vlivy vyluhování odvalového materiálu. Saturační 
indexy thenadritu, vzhledem k jeho velké rozpustnosti ukazují na silně nenasycený stav (SI = -11.39 a� �5.95, průměr �



8.36). Je mo�no předpokládat, �e s rostoucím SI thenarditu roste vliv odvalového materiálu na chemizmus vod. Tento 
minerál se bě�ně vyskytuje na  místech průsaků vod na odvalech.  

Velmi důle�itým parametrem je také saturační index CO2(g), který ve své podstatě udává parciální tlak 
v atmosféře, která je ve styku s roztokem. Převá�ná část vzorků ukazuje na parciální tlak CO2(g) vět�í ne� odpovídá 
atmosférickému tlaku (v atmosféře log pCO2  = -3.5), co� mů�e svědčit o oxidaci organických látek nebo uhelné hmoty. U 
vzorků vod se pCO2 pohybuje v intervalu �4.08  a� �1.83  s průměrem �2.61.  

Vzorky vod, které se plně ustálila rovnováha s odvalovým materiálem, tj vzorky vod prosakující haldami, případně 
vody odebrané v těsné blízkosti velkých odvalových komplexů (viz. vzorek Pa2 v tab. 2) vykazují podobné hodnoty 
saturačních indexů jako vzorky vod z odkali�ť a podstatná část vzorků vod z poklesových kotlin. Stavu kdy SI > 0 je 
dosa�eno u oxidů a hydroxidů �eleza, u minerálů ze skupiny apatitu, jarositu, natrojarositu, pyromorfitu, kalcitu a 
některých hydroxidů Al. Vody z odvalů jsou prakticky v rovnováze se sádrovcem, aragonitem, dolomitem, sideritem, 
otavitem. Ve srovnání s vodami z odkali�ť a poklesových kotlin dochází k nárůstu SI sádrovce a thenarditu (viz. obr. č. 2). 

Pro bli��í objasnění podobnostních vstahů mezi chemizmy vod poklesových kotlin a odkali�ť byla pou�ita 
shlukovací analýza. Byla pou�ita Ward � Wishardova stratégie shlukování na standardizovaných datech. Výsledky 
shlukování jsou v podobě dendrogramu znázorněny na obrázku č. 3. Z něho je evidentní, �e soubor se rozpadá do dvou 
výrazných shluků, přičem� první shluk je mo�no dále rozdělit do dvou dílčích částí. Rozdělení do shluků velmi dobře 
odpovídá kvalitativnímu, vizuálnímu hodnocení mno�ství přítomné haldoviny v kotlině. Do prvního shluku spadají vody 
intereagující s významným mno�stvím haldoviny (první část prvního shluku) a dále vzorky vod odkali�ť (druhá část 
prvního shluku). Do druhého shluku spadají vody relativně čisté, resp. neovlivněné podstatným mno�stvím odvalového 
materiálu.  

Bli��í podobnostní (korelační) vztahy mezi analyzovanými komponentami ukazuje obr. č. 4, kde jsou v podobě 
dendrogramu uvedeny výsledky shlukování vzorků vod podle analyzovaných komponent. Pro lep�í charakterizování 
vztahů mezi analyzovanými slo�kami byla dále aplikována faktorová analýza. Byla pou�ita varimax rotovaná matice, 
zpracována na základě metody hlavních komponent. Pro dosa�ení dostatečné komunality u vět�iny analyzovaných 
komponent (podchycení dostatečně velkého rozptylu) je potřeba zpracovat poměrně slo�itý faktorový model o sedmi 
faktorech. Výsledky faktorové analýzy jsou v tabulce č. 3. 
 
Tabulka č. 3: Výsledky faktorové analýzy chemického slo�ení vod. Statisticky významné příspěvky k faktorům a 
komunality jsou vyznačeny.  
 
 
 
 



Proměnná Faktor1 Faktor2 Faktor3 Faktor4 Faktor5 Faktor6 Faktor7 komunalita
Na+ 0.948 -0.032 0.088 -0.016 0.009 -0.08 -0.102 0.924 
Vodivost 0.938 -0.145 0.039 0.227 0.075 -0.148 -0.044 0.984 
RL 0.898 -0.152 -0.027 0.281 0.033 -0.241 -0.004 0.968 
Cl- 0.822 0.052 0.285 -0.044 0.167 0.178 -0.186 0.856 
KNK 0.681 -0.353 0.08 0.168 -0.242 -0.01 0.082 0.689 
SO4

-2 0.68 -0.131 -0.251 0.36 0.088 -0.448 0.051 0.882 
NO2

- 0.003 -0.895 0.195 -0.092 -0.026 0.168 -0.036 0.878 
K+ 0.335 -0.867 0.191 0.096 0.08 -0.174 -0.031 0.948 
Mg+2 0.326 -0.718 -0.034 0.191 0.157 -0.107 0.094 0.704 
DOC -0.34 -0.587 -0.079 -0.178 -0.43 0.26 -0.179 0.783 
NH4

+ 0.028 -0.266 0.807 -0.154 0.185 -0.096 0.005 0.79 
O2 -0.168 0.044 -0.732 0.02 0.111 -0.117 -0.126 0.608 
Co 0.121 -0.007 0.632 0.076 0.019 -0.418 0.086 0.603 
Fe -0.428 0.225 0.494 0.282 -0.336 -0.202 -0.059 0.715 
Zn 0.166 0.126 -0.456 -0.368 -0.352 -0.088 0.276 0.595 
F- 0.196 -0.035 -0.091 0.729 0.042 0.021 0.109 0.593 
Pb 0.127 -0.063 -0.077 0.719 0.04 -0.055 -0.102 0.559 
Ca+2 0.499 -0.054 -0.127 0.681 0.071 -0.245 0.19 0.832 
Cd -0.024 0.088 0.226 0.672 -0.146 0.042 -0.112 0.547 
PO4

-3 -0.065 0.136 -0.139 0.053 -0.747 0.172 0.278 0.71 
TOC 0.067 -0.185 -0.07 -0.075 -0.669 -0.112 -0.122 0.524 
Mn -0.214 0.285 0.305 0.039 -0.583 -0.01 -0.041 0.564 
CHSKMn -0.487 -0.32 0.446 0.031 -0.503 0.038 -0.079 0.8 
Al 0.12 0.062 0.074 0.072 -0.067 -0.835 -0.042 0.732 
pH 0.153 -0.071 0.517 -0.151 0.114 -0.563 -0.243 0.707 
NL -0.236 0.167 0.098 0.154 0.139 0.194 0.754 0.742 
NO3

- -0.102 -0.173 0.158 -0.156 0.462 0.167 0.594 0.683 
Ni -0.085 0.034 0.06 0.101 0.254 0.121 -0.566 0.422 

Variance 5.4803 3.0628 2.9905 2.6822 2.5456 1.9051 1.6753 20.3417 
% var. 0.196 0.109 0.107 0.096 0.091 0.068 0.06 0.726 



 
Přípustné mno�ství kontaminantů v povrchových vodách upravuje Nařízení vlády ČR, č. 82/1999 Sb. V tomto 

legislativním předpise jsou uvedeny ukazatele a hodnoty přípustného stupně zneči�tění vod. Srovnáme-li výsledky analýz 
vod s tímto předpisem, zjistíme řadu překročení limitních hodnot, a to jak pro vodárenské toky, tak hlavně pro ostatní 
povrchové vody. Je nutno ale podotknout, �e překročení limitů nastává hlavně u nepříli� toxikologicky významných 
parametrů. Nejvy��í míru překročení vykazují analyzované komponenty, které jsou spojeny se zvý�enou salinitou 
sledovaných vod (rozpu�těné látky, sulfáty, a v men�í míře také chloridy). Nárůst těchto látek ve vodách je spojen s 
vyluhováním odvalového materiálu. Limit pro tyto komponenty jsou překročeny toti� u vzorků vod odkali�ť a zvlá�tě u vod 
poklesových kotlin s přítomností podstatného mno�ství haldoviny. S tímto problémem je také patrně spojeno překročení 
limitů u fluoridů, kdy 24 vzorků ze studovaného souboru 43 vzorků vykazuje překročení limitu. U pěti vzorků vod dochází 
také k podstatnému překročení limitů pro TOC. Vysoké hodnoty tohoto parametru byly zji�těny také ve vzorcích 
podzemních vod, ovlivněných průsaky z hald. Problém zvý�ených hodnot TOC je potřeba dále objasnit. Zji�těné obsahy 
tě�kých kovů (s výjimkou kadmia) ve vodách odkali�ť a poklesových kotlin jsou poměrně nízké. Limitní hodnoty obsahů 
tě�kých kovů byly překročeny pouze v nevýznamné míře u manganu (dva vzorky) a  �eleza (jeden vzorek). Zvý�ené 
hodnoty obsahu Fe a Mn svědčí o redukčněj�ích podmínkách u těchto vzorků. U kadmia dochází,  vzhledem k analytické 
chybě stanovení spí�e o naplnění limitu, ne� k masivnímu překročení limitu. U kadmia tak dochází k mírnému překročení 
(o maximálně 0.003 mg/l) limitní hodnoty 0.005 mg/l u dvanácti vzorků. Vzorky vod plně v rovnováze s odvalovým 
materiálem vykazují extrémní překročení limitní hodnoty (překročení o řád) u rozpu�těných látek a sulfátů. Mírně je 
překročen limit také u TOC, fluoridů, Fe, Mn a Cd  
 
 
Závěr 
 

V předlo�eném článku jsou uvedeny výsledky sledování kvality povrchových vod poklesových kotlin a odkali�ť 
v oblasti OKR. Bylo zji�těno, �e na kvalitu vod má rozhodující vliv jejich interakce s haldovým materiálem. Vody 
poklesových kotlin, rekultivované pomocí haldového materiálu a také vody odkali�ť vykazují výrazně zvý�enou sodno � 
sulfátovou salinitu. Mno�ství rozpu�těných látek a sulfátů v těchto vodách výrazně překračuje limitní hodnoty, uvedené 
v Nařízení vlády 82/1999 Sb. K překračování limitních hodnot dochází také u fluoridů a v některých případech také u 
TOC, Fe, Mn a Cd. Kvalita vody je v poklesových kotlinách a odkali�tích sice zhor�ená, nebyly zji�těny ale koncentrace 
polutantů, které by svědčily o abiotickém prostředí, případně které by vy�adovaly neodkladnou asanaci. Extrémně 
zvý�ené koncentrace sulfátů a rozpu�těných látek byly zji�těny u vod prosakujících odvaly. Odvalový materiál je proto 
potřeba posuzovat jako rizikový vzhledem ke kvalitě jak povrchových tak podzemních vod.  
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