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B = 517 

• Distribuce komunální a průmyslové (banské) odpadní vody, 
průsaková kapalina z komunálního odpadu

• Do vody se dostává rozpuštěním solí kyseliny borité
a peroxoboritanů

• Forma výskytu bóru ve vodě závisí na pH. Zatímco ve vodách, kde 
je pH neutrální, převládá nedisociovaná kyselina boritá, při pH 
vyšším než 9,5 se stává převládající formou boritanový ion.

Obecně se dáříct, že koncentrace nad0,5 mg/l se dají považovat za
indikátor antropogenního znečistění vody (Pitter 2009).
• Limit povrchové vody (ČR) 0,3 – 0,5 mg/l
• Limit podzemní vody (Smernice MŽP č. 1/2015-7) 0,5 mg/l (ID)
• Limit Pitná voda 5,0 mg/l (IT)
• Limit Závlahová voda (NV SR 269/2010) 1 mg/l

VYUŽITÍ BÓRU P ŘI MONITORINGU 
STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁT ĚŽÍ

ÚVOD
Při řešení problematiky starých ekologických zátěží se ukázalo, že bór
je významným indikátorem šíření znečištění, jelikož jeho obsahy při
zdroji znečištění (zejména skládky komunálního odpadu a odkaliště

elektrárenského popílku) a ve směru šíření jsou vysoce anomální
oproti pozaďovým koncentracím. Jeho inertní vlastnosti umožňují
jeho využití jako stopovače kontaminace.
Příklady využití bóru jsou prezentovány z průzkumů lokalit řešených
v rámci projektu „Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum
na vybraných lokalitách SR“ (Polenková et al., 2015a, b).
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DISTRIBUCE BÓRU VE VODÁCH

• sloučeniny bóru antropogenního původu (kyselina boritá, boritany,
tetraboritan sodný a jiné peroxoboritany) jsou poměrně dobře
rozpustné ve vodě (borax: 51,4 g/l při 20°C),

• rozpuštěné formy mají inertní povahu,částečné se mohou sorbovat
na jílových minerálech, přičemž jsou kontrolované procesem
iontové výměny (po saturaci iontové výměnné kapacity se bór
chová konzervativně jako Cl ion)

• mapovaní znečistění prostředí – ve znečistěném prostředí mají
koncentrace bóručasto anomální hodnoty oproti pozadí (Obr. 2)

VLASTNOSTI BÓRU – INDIKÁTOR ZNE ČISTĚNÍ

Lokalita
pozadí 

podzemní voda 
zdroj 

průsaky
zdroj 

podzemní voda
indikační oblast 
podzemní voda

indikační oblast 
povrchová voda

Skládka TKO Bláto 0,44 265,2 33,13 11,01 0,15
Skládka TKO Borek 0,05 12,63 0,25 0,11 0,05
Skládka TKO Lišov 0,05 14,36 0,09 0,05 3,29

Skládka TKO + NO Lodín 1,72 53,64 1,96 0,35 2,84
Skládka TKO Ďáblice 0,05 17,19 0,29 0,12 0,1
Skládka TKO Úholičky 0,05 14,85 1,73 0,08 2,15
Skládka TKO Uhy 0,05 3,66 0,16 0,08 -

Skládka TKO + NO Únanov 0,05 40,52 2,83 0,05 -
Skládka TKO Žabčice 0,08 8,29 0,13 0,08 -
Skládka TKO Ledce 0,05 17,62 9,81 0,33 0,05

Skládka TKO Nedaničky 0,05 8,99 0,65 0,05 0,05
Skládka TKO Valtice 0,05 - 28,2 - -

Skládka gudrónov – Kamenolom Srdce* 0,05 - 5,16 - -

Skládka TKO Bošany – Babica* 0,03 - 0,73 0,62 0,11

Skládka TKO Dunajská Streda* 0,02 - 0,85 0,19 -
Skládka průmyslového odpadu –
Kalinovo* 0,2 - 2,08 0,89 0,11

Skládka TKO – Šulekovo* 0,083 - 0,31 0,2 -

Skládka TKO Uzovská Panica 0,02 2,23 - - 1,37

Skládka TKO Krompachy – Halňa** 0,014 - 0,48 0,18 -

Poznámky: Lokality bez *řešila firma GEOtest, a.s., Lokality s * byly zpracované v rámci Vybíral, et.al. (2005). Lokalita s ** byla
monitorovanáv rámci Klukanová et al. (2011).

Závěry
• Bór dobře indikoval projevy ovlivnění se zkoumaných zdrojů znečistění – skládek odpadů a odkališť.

• Koncentrace bóru v indikační oblasti byly oproti pozaďovým hodnotám podstatně vyšší.

• Distribuce iontu bóru v prostředí je porovnatelná s chloridovými ionty, jeho koncentrace(po saturaci
iontovýměnné kapacity) jsou ovlivňovány zpravidla pouze naředěním sčistější vodou.

• Kromě bóru je při daném typu znečištění důležité identifikovat určitou asociaci kontaminantů. Například
skládky s komunálním odpademčasto produkují zvýšené koncentrace Cl- a NH4. Při odkalištích býváčastá
asociace zejména s těžkými kovy: As, Cd, Ba.

• Domníváme se, že se bór do prostředí dostává z odpadního materiálu primárně v důsledku rozpouštěcích
procesů. Avšak tento mechanismus by si vyžadoval komplexnější charakteristiku, aby bylo možno určit
reálný podíl bóru z předmětného odpadního materiálu.

• V některých případech (především při odkalištích) nebyl původ bóru jednoznačný, přitom jeho distribuce
byla vázaná na prostředí odkaliště (odpadní/flotační vody?).

• Stanovení bóru není součástí běžného rozsahu analytických prací při mapovaní šíření znečistění, přitom na
jeho význam poukazuje vícero odborníků.

HORNÉ NAŠTICE – SKLÁDKA POPÍLKU

Sušina (mg/kg)
Počet 96
Min 10
Max 704
Median 201

Potok nad = 50 – 3661 µg/l

Potok pod = 3051 - 3733 µg/l

HNM-1 = < 20 µg/l

HNM-4 = 800 µg/l

Obr. 2: Zobrazeni extrémních hodnot pro ukazatel bór v zeminách a ve
vodách na průzkumných lokalitách. Extrémní hodnoty jsou dostatečně
kontrastní pro sledování projevů kontaminace na lokalitě.

zeminy - sušina

voda

1) BN (004) / DEŽERICE – SKLÁDKA TKO Veronika (TKO)

– starší skládka komunálního odpadu, částečně zrekultivovaná 

2) BN (1926) /  DEŽERICE – ODKALIŠTÉ VAB  (VAB)

– bývalá skládka průmyslového odpadu, kde byl ukládán kal z broušeného skla,  
neutralizační kal s obsahem šestimocného chrómu a roztoky s obsahem solí kovů

3) BN (001) / HORNÉ NAŠTICE – SKLÁDKA POPÍLKU (HN)

– bývalé odkaliště popílku a škváry s nelegálně ukládaným organickým odpadem 

4) NM (013) / STARÁ TURÁ – SKLÁDKA KO Drahý vrch (ST)

– opuštěná skládka průmyslového odpadu s galvanickými kaly

5) ZA (013) / ROSINA – SKLÁDKA POPÍLKU – odkališt ě (Rosina)

– provozované odkaliště popílku

6) ZA (1840) / ŽILINA – TRNOVÉ – ODKALIŠT Ě POPÍLKU (Trnové)

– bývalé odkaliště teplárenského popílku v Žilině

Obr. 1: Situování průzkumných lokalit na podkladu schematické geologické mapy Západních Karpat (sestavěné podle podkladové mapy Biely et al., 1996)

odkaliště s popílkem

skládka s průmyslovým odpadem

skládka s komunálním odpadem

Bór – 10,530 mg/l

B, NH4, Cl, 
TOC

Tab. 1: Přehled řešených lokalit s projevy znečištění indikovanými pomocí bóru (jednotka – mg/l)

Literatura

Obr. 3: Zdrojem znečistění je stará, nezabezpečená
skládka odpadů, která je situovaná do menšího údolí.

Obr. 4: Distribuce bóru v podzemní vodě na
jednotlivých odběrných místech. Na základě
interpolace výsledků byla ohraničená zóna
s hodnotami vyššími jak 500 µg//l (ID kritérium).
Koncentrace bóru v průsakové kapalině ze skládky
měla hodnotu 10,53 mg/l. (Obr.5)

Obr. 5: Mezi typické kontaminanty ze skládky
patřily: As, NEL, C10-C40. Znečistění horninového
prostředí nebylo mimo prostor skládky zjištěno.
Podzemní voda měla zvýšené hodnoty B, Cd, Cl,
NH4 a TOC. Dosah znečistění v míře překračující
limity Směrnice MŽP SRč. 1/2015-7 je prostorově
limitován na blízké okolí skládky, ve směru proudění
podzemní vody do cca 50 m od skládky.

Obr. 12, 13: Odkaliště bylo založeno do údolí
s přehrazením zemní hrází. Odkaliště není izolované
vůči srážkovým vodám a vodám z povrchového
odtoku. Povrchový tok je veden pod odkalištěm,
odkud postupuje dál údolím.

Obr. 14: Distribuce bóru v podzemní vodě na
jednotlivých odběrných místech. Na základě
interpolace výsledků byla ohraničena zóna
s hodnotami vyššími než 500 µg//l (ID kritérium).
Šipky naznačují předpokládaný směr šíření
znečistění.

Obr. 15: Zdrojem znečištění je samotný popílek
v odkališti (As, TOC, Ba?, B?). V nesaturované zóně

v podloží skládky a v její okolí a v zeminách
saturované zóny, nebyla zjištěna kontaminace.
Podzemní voda měla zvýšené hodnoty TOC, Cl, B.
V povrchové vodě byly pod i těsně nad odkalištěm
zjištěny zvýšené hodnoty B a TOC.

Obr. 16: Interakcí srážkových vod a
povrchových splachů s odpadem v odkališti
se generuji výluhy, které pronikají do
povrchového toku. Původ iontů bóru může
částečné též pocházet z výluhů odpadů
komunálního charakteru, který se na
odkaliště vyvážel nelegálně.

Obr. 17, 18, 19: Znečistění se šíří zejména
povrchovým tokem v údolí. V místě
vyústění doliny v důsledku poklesu
rychlosti proudění se kontaminovaná voda
z potoka infiltruje přes podloží do
zvodněného kolektoru. Největší vliv zdroje
znečistění na podzemní vodu je tak
paradoxně dále od zdroje. V prostředí se
uplatňují atenuační procesy, šíření
znečistění je tak značně limitováno.

Obr. 6, 7, 8: Interakcí srážkových vod
se skládkovým materiálem se generují
průsakové vody. Hladina podzemní vody
není v dosahu dna skládky, ale
kontaminované průsaky mohou pronikat
gravitačně do zvodněného kolektoru. Tuto
skutečnost dobře indikují zvýšené hodnoty
bóru v podzemní vodě pod skládkou ve
směru jejího proudění. Ostatní sledované
kontaminanty se projevuji méně kontrastně
jelikož podléhají výrazněji atenuačním
procesům.

Obr. 9, 10, 11: Na základě realizovaného
průzkumu se jeví, že znečistění se může
dostávat i do hlubších zvodní. Voda ve vrtu
DVM-2 ve směru předpokládaného šíření
znečistění pochází pravděpodobně z mělčí
zvodně, který není kontaminanty ovlivněn.
Kontaminované průsaky se ve vlhkém
období můžou šířit i povrchově v údolí, do
kterého je skládka založená.
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