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1    Úvod  

Sasko se má silnou hornickou tradici.  Kromě povrchových dolů existuje v Krušných horách 
celá řada lokalit, na kterých se těžily rudy a živce.  Obě krajiny, ve kterých došlo k útlumu 
hornické činnosti, dlouhodobě výrazně ovlivňují stav vod.  Regiony, ve kterých probíhala 
rudná těžba, se vyznačují především nadlimitním obsahem těžkých kovů. Jejich šíření však 
není omezeno regionálně, ale vykazuje přeshraniční dopady.  Například ve studiích 
Mezinárodní komise pro ochranu Labe bylo možno doložit, že z Freiberského regionu 
dochází k masivním imisím kadmia do vodních sedimentů, které lze doložit až v hamburském 
přístavu. Jako prioritní látka v rámcové směrnici o vodách EU podléhá kadmium přísnému 
dohledu.  

Společnost SAXONIA Standortentwicklungs- und –verwaltungsgesellschaft GmbH s r.o. 
zodpovídá za sanaci ekologických škod bývalého důlního a hutního kombinátu (Bergbau- 
und Hüttenkombinat) v oblasti Freibergu. V rámci sanačního projektu byly společností 
SAXONIA mezi lety 1993 a 2013 realizovány komplexní sanační práce.  Pro sledování 
úspěchu sanačních prací byl zaveden komplexní monitoring vod, opírající se o jednotlivé 
lokality.  Dosud však chybělo dlouhodobé, souhrnné vyhodnocení, ve kterém by byly různé 
vlivy ve Freiberském regionu a jejich vazba na stav Freiberské Muldy přehledně popsány.  

V rámci předložené studie proto byla provedena rešerše a vyhodnocení zpráv a údajů, 
vztahujících se k monitoringu podzemní a povrchové vody ve Freiberském regionu. Jedním 
z důležitých cílů přitom bylo popsat vývoj kvality útvarů povrchových a podzemních  vod v 
oblasti Freibergu v období mezi lety 1993 až 2018 v závislosti na provedených sanačních 
opatření v rámci zmíněného sanačního projektu společnosti SAXONIA. Přitom bylo kromě 
výsledků měření v rámci monitoringu vody, provozovaného společností SAXONIA, využito 
rovněž údajů Saské zemské monitorovací sítě s cílem vyhodnocení celkových emisí škodlivin 
do podzemní a povrchové vody a jejich vývoje a vyhodnocení dalších opatření a optimalizaci 
monitoringu. 

Předkládaná studie je výsledkem pracovního celku 1.1 projektu VODAMIN II - Potenciály 
nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních 
Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe. Partneři tohoto projektu z české a německé 
strany se v rámci tohoto projektu zabývali zlepšením ochrany povrchové a podzemní vody 
před vlivem důlních a haldových vod.  Dalším cílem projektu je zjištění možností využití 
geotermického potenciálu důlních vod.  Touto projektovou činností má být rovněž podpořena 
odborná spolupráce v uvedených oblastech v česko-saském pohraničí. 
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2      Legislativní rámec 

2.1. Legislativa na ochranu p ůd a požadavky orgán ů veřejné správy ve vztahu na 
projekt sanace reliktních zát ěží  

Z důvodů dosud neexistujících směrnic EU je v Německu legislativním rámcem pro řešení 
reliktních zátěží Zákon o ochraně před škodlivými změnami půd a sanaci reliktních zátěží 
(Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Spolkový zákon na ochranu půd - Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG [2])) ze dne 
17. března 1998. V něm je jako cíl formulováno, že je nutno "bránit škodlivým změnám půd, 
sanovat půdy a reliktní zátěže a jimi způsobené znečištěné vod a přijímat preventivní 
opatření pro negativním vlivům na půdu" (§1 BBodSchG). Z §4 odst. 1 pak z toho vyplývá 
povinnost pro každého, kdo na půdou působí, předcházet škodlivým vlivům, případně  
odvracet ohrožení. Dále jsou původci nebo jejich právní nástupci, případně majitelé pozemků 
povinni provádět sanaci kontaminace půdy nebo reliktní zátěže. 

Kromě spolkového zákona na ochranu půd platí na národní úrovni rovněž Spolkové nařízení 
o ochraně půd a reliktních zátěžích (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV [3]) ve znění ze dne 12. července 1999. Řešení reliktních zátěží a ploch s 
podezřením na výskyt reliktních zátěží je upřesněno v tom smyslu, že v tomto spolkovém 
nařízení jsou stanoveny požadavky na průzkum a vyhodnocení ploch s podezřením na 
výskyt reliktní zátěže a sanaci reliktních zátěží. Konkrétní ustanovení k metodice průzkumu, 
odběru vzorků, analytice, ověřování, opatřením a prevenci v závislosti na způsobu působení 
jsou obsažena ve čtyřech přílohách spolkového zákona na ochranu půd. 

Pro Svobodný stát Sasko pak platí od 22- března 2019 ve spojení s nařízením o ochraně půd 
a reliktních zátěžích saský zákon o ob ěhovém hospodá řství a ochran ě půd [14] 
(Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz [4]) ve znění ze dne 22. února 
2019. Tím byla novelizována a nahrazena předchozí norma, Saský zákon o odpadovém 
hospodářství a ochraně půdy (Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz 
(SächsABG)). Uvést je nutno rovněž předběžný rámcový výnos "Reliktní zátěže / podzemní 
vooda - hodnocnení a stanovení předběžných cílových hodnot na konci detailního průzkumu" 
(Altlasten/Grundwasser - Bewertungen und Festsetzungen vorläufiger Sanierungszielwerte 
am Ende der Detailuntersuchung“) z roku 2002 [5] 

Pro praxi je kromě toho významná Saská metodika pro řešení reliktních zát ěží ( 
(Sächsische Altlastenmethodik (SALM)),  především devítidílná Příručka pro řešení 
reliktních zát ěží (Handbuch zur Altlastenbehandlung), vydaná Saským zemským úřadem 
pro životní prostředí a geologii.  Přístup k řešení reliktních zátěží v Sasku je podle těchto 
předpisů a požadavků systematický, tedy v souladu se stupňovitým řešením, které je 
zakotveno již ve Spolkovém zákoně na ochranu půd. Řádný průběh přitom zahrnuje 
následující stupně [6]: 

•      Inventarizace, v Sasku se dělá na 

o formální první vyhodnocení  o historický průzkum. 

•    orientační průzkum s vyhodnocením ohrožení, 

•    detailní průzkum, 

•    sanační průzkum, 

•    sanace, 

•    monitoring / následná péče.  

V rámci prvního kroku inventarizace jsou prostřednictvím formálního primárního hodnocení 
zjišťovány základní údaje o ploše s ploše s podezřením a výskyt reliktní zátěže a 
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formulováno primární podezření [7].. Není-li možno toto podezření s dostatečnou jistotou 
vyvrátit, pak je ve druhém kroku této inventarizace prováděn historický průzkum. Jeho hlavní 
součástí je odhad rizika, který vychází z dostupných informací a místního šetření. V rámci 
tohoto vyhodnocení jsou identifikovány možné dotčené části a předměty ochrany a je 
rozhodnuto o dalších průzkumech [8, 9, 10, 11]. Pokud o po historickém průzkumu podezření 
na výskyt reliktní zátěže existuje, je toto podezření ověřováno v rámci následního 
orientačního přezkumu. Pro posouzení jsou v menším rozsahu využity analytické průzkumy 
předtím zjištěných způsobů a cest působení. Je-li na základě výsledků orientačního 
přezkumu zjištěno překročení hodnot podle Přílohy 2 Spolkového zákona na ochranu půd 
pro nejcitlivější formu využití, je dáno dostatečné podezření na výskyt reliktní zátěže, které je 
dále z definitivně posuzováno z hlediska rizikovosti v rámci detailního průzkumu [12].. 
Podezření na reliktní zátěž je na základě detailních průzkumů (laboratorní a terénní zkoušky, 
modelování atd.) buď vyvráceno nebo potvrzeno. Současně s potvrzením podezření se z 
plochy s podezřením na výskyt reliktní zátěže stává reliktní zátěž, jejíž sanace je zásadně 
důležitá a v důsledku toho je nutno pro ni definovat cíle sanace. V rámci dalšího kroku je 
proveden sanační průzkum, v rámci kterého jsou diskutována a hodnocena různá sanační 
opatření z hlediska jejich technické a ekonomické vhodnosti, právní přípustnosti a z hlediska 
jejich přiměřenosti [13]. Takto vytvořená koncepce sanace tvoří základ p pro vlastní projekt 
sanace, podle kterého je pak sanační opatření i realizováno. Sanace zahrnuje vícero fází a 
obsahuje projekční přípravu, přípravu sanačních prací, vlastní realizaci a ukončení sanace 
[14]. Po proběhlé sanaci přechází plocha do následní péče, případně do fáze monitoringu. 
Prioritním cílem je zde kontrola trvalé účinnosti realizovaných opatření (§5 odst. 3 
Spolkového nařízení na ochranu půd). Zatímco monitoring je zpravidla zaměřen na sledování 
koncentrací škodlivých látek, zahrnuje následná péče po dobu několika let veškerá opatření, 
sloužící je kontrole úspěchu sanačních prací, případně která úspěch sanace prokazují, mimo 
jiné rovněž technickou funkčnost. 

I přes jednotnou metodiku se při pohledu na reliktní zátěže jedná pokaždé o jednotlivé 
případy, jejichž rámcové podmínky se mohou výrazně lišit [6]. Legislativní rámec proto 
poskytuje orgánům veřejné správy prostor pro vlastní rozhodování. Celý rozhodovací proces 
tak může být s přihlédnutím k požadavkům ochrany a přiměřenosti podpořen. Přesto, že je 
vyhodnocení konkrétního případu nezbytné, mohou nadřazená pravidla v případě výskytu 
většího množství reliktních zátěží představovat přednost. Lze tak dosáhnout vyšší efektivity, 
nižší časové náročnosti a minimalizace nákladdů. 

Tyto nadřazené předpisy byly použity rovněž v ekologickém projektu společnosti SAXONIA, 
který se zabýval plochami po bývalém důlním a hutním kombinátu Albert Funk v okolí 
Freibergu. Příslušným orgánem byly zpracovány "předběžné předpisy pro požadavky na 
zakrytí " [15], které vstoupily v platnost v roce 2000 a které jsou pro hodnocení úspěšnosti 
sanaci rozhodující. Podkladem pro tyto předběžné požadavky byla rámcová koncepce 
sanace, zpracovaná v eltech 1994 [16] a 1996/97 [17, 18]. Deklarovaným cílem bylo "co 
možná nejvyšší míra zamezení rizik, vycházejících různými způsoby působení, ze 
škodlivin"[16]. Dále bylo uvedeno, že "v rámci rozhodování" je nutno realizovat "pro konkrétní 
objekty vhodná opatření za účelem snížení, ne však úplného odstranění stávající zátěže" 
[17]. Na základě modelových výpočtů [18] byl v předběžných požadavcích na zakrytí jako cíl 
snížení emisí formulováno snížení zbytkového průsaku ze 40 na 60% za běžných podmínek. 
Pro tyto účely se předpokládala konstrukce zakrytí, které mělo sestávat z cca 0,5 m mocné 
zakrývací vrstvy s propustností cca 10-6 m/s a cca 0,2 mocné, prokořenitelné půdní vrstvy.       
Tyto požadavky se odrazily ve "skupině zakrytí A", do které byla zařazena většina objektů 
tohoto projektu. V případě většího potenciálu ohrožení byly na sanační opatření kladeny 
odpovídajícím způsobem vyšší nároky. Pro objekty, zařazené do skupiny B, byl požadován 
kvalifikovaný systém zakrytí,, jehož cílem bylo snížení zbytkového průsaku výrazně o více 
než 50%. Tyto požadavky byly splněny předepsáním další vrstvy v porovnání se skupinou A 
a nižší hodnotou kf ≤ 10-7 m/s.  Třetí skupina zakrytí C byla definována jako "upravené běžné 
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podmínky". Tato skupina platila pro objektu, u nichž ze stavebně-technických důvodů nebylo 
možno požadavky kategorií A a B realizovat.  V souladu s označením "upravené běžné 
podmínky" byly stanoveny stejné podmínky, jako ve skupině zakrytí A s tím rozdílem, že při 
konstrukci zakrytí mohly být mocnosti obou svrchních zakrývacích vrstev variabilní. 
Specifickým aspektem "předběžných požadavků na zakrytí" bylo stanovení výjimečných 
limitních hodnot ve všech třech skupinách zakrytí pro parametry As, Pb a Cd. Půdní materiál 
z okolí Frebiergu, který byl pro zakrytí použit, směl v těchto parametrech vykázat vyšší 
koncentrace, protože vyšší zátěž půdy v regionu je prokazatelná a není čistě antropogenního 
původu, ale vyskytuje se zde podmíněna geologickou stavbou s bohatým výskytem rud. I 
přes "předběžný charakter" těchto požadavků sloužily pro orientaci během realizace projektu 
až do jeho ukončení v roce 2013. 

Jak na spolkové úrovni (Spolkový zákon na ochranu půd a Spolkové nařízení na ochranu 
půd), tak i zákonech spolkových zemí a Saské metodiky pro řešení reliktních zátěží je vždy 
upozorňováno na nutnost zohlednění všech dotčených právních oblastí. Jelikož posouzení v 
případu reliktní zátěže SAXONIA většinou zahrnovalo rovněž předmět ochrany povrchová 
voda (Freiberská mulda) a také podzemní voda (viz kapitola 3.3), je dán vztah k ustanovením 
vodoprávních předpisů. 

 

2.2     Vodní právo 

Oproti ochraně půd existuje v oblasti vodního práva od roku 2000 mezinárodní  evropská 
Směrnice, kterou se stanoví rámec pro činnost Spole čenství v oblasti vodní politiky 
[19]. Touto směrnicí byly vytvořeny rámcové podmínky pro dlouhodobou ochranu vodních 
těles a zlepšení jejich chemického a ekologického stavu. Za účelem konkretizace a dosažení 
dobrého chemického stavu vod byly evropskou směrnicí 2008/105/ES předepsány normy 
environmentální kvality a seznam prioritních látek [20]. 

Z legislativy Spolkové republiky Německo je nutno nejprve uvést Zákon o vodním režimu 
(Wasserhaushaltsgesetz (WHG)) [21]. Jeho účelem je ochrana vod prostřednictvím 
udržitelného hospodaření. To vyžaduje chápání vod jako základů života, přirozeného 
stanoviště a současně využitelného statku. Hospodaření by přitom mělo podle §27 probíhat v 
takové míře, která dosáhne nebo zachová dobrý chemický a dobrý ekologický stav. Předpisy 
EU byly do národní legislativy implementovány Nařízením o povrchových vodách 
(Oberflächengewässerverordnung (OGewV))[22] a Nařízením o podzemních vodách 
(Grundwasserverordnung (GrwV)) [23]. Ústřední součástí Nařízení o povrchových vodách 
jsou normy environmentální kvality, předepsané EU, pro celkem 45 prioritních látek a nitrát.  
Jsou-li normy environmentální kvality dodrženy ve formě ročních průměrů, pak je stav 
označován za "dobrý". V případě překročení není stav považován za dobrý. Pro některé 
akutně toxické látky je navíc stanovena nejvyšší přípustná koncentrace. Nařízení o 
povrchových vodách kromě toho obsahuje normy pro látky, které se  mohou obohacovat v 
rámci potravního řetězce a odkaz na přirozenou koncentraci pozadí, které lze stanovit 
rozdílně od norem environmentální kvality.     V Nařízení o podzemních vodách jsou 
stanoveny hodnoty pozadí pro hydrogeologické a hydrogeochemické jednotky, které jsou 
zohledňovány při stanovování limitních hodnot.  Na základě limitních hodnot je určeno 
posouzení a zařazení chemického stavu podzemních vod. 

Saský vodní zákon (Sächsische Wassergesetz (SächsWG)) [24], novelizované v roce 
2013, představuje realizaci spolkových a evropských předpisů ve Svobodném státě Sasko. 
Hlavními body je především tematika ochrany proti povodním a požadavky evropských 
směrnic. V rámci inventarizace a hodnocení saských vodních těles vydalo Saské státní 
ministerstvo životního prostředí a zemědělství dva důležité výnosy, které jsou pro realizaci 
evropské rámcové směrnice v Sasku směrodatné. Ve výnosu, týkajícího se těles 
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povrchových vod, ovlivn ěných d ůlní činností (Erlass zu bergbaubeeinflussten 
Oberflächenwasserkörpern (OWK)), je upozorňováno na skutečnost, že dosažení dobrého 
stavu těles povrchových vod, od roku 1949 významně ovlivněných hornictvím, dosud není 
možné. To je dáno především velmi komplexními podmínkami, které vedou k tomu, že řešení 
těchto problémů si vyžaduje významné finanční náklady a delší časové období. Rozhodující 
pro zátěž povrchových vod jsou kromě toho plošné přítoky podzemí vodyx [25]. Na tuto 
skutečnost se vztahuje Výnos k plošnému zatížení saských podzemních vod ( )  ze dne 
5. července 2016 [26]. Zde je uvedeno 16 těles podzemní vody, které vykazují plošnou zátěž 
v případě těžkých kovů, arzénu a sírany.                                                                                     
V v případě 9 ze 16 těles podzemní vody je zdrojem těchto emisí hlubinná těžba. Rozsáhlé 
zlepšení plošně zatížených těles podzemní vody a úplně zabránění jejich pronikání do 
povrchových vod však jak z odborného, tak i z ekonomického důvodu není možné. Pro saské 
povrchové vody, u nichž cílových hodnot nelze dosáhnout nebo pouze za nepřiměřeně 
vysokých nákladů, tak jsou formulovány méně přísné cíle v oblasti hospodaření. V současné 
době jsou k tomuto tématu zpracovávány Saským zemským úřadem pro životní prostředí, 
geologii a zemědělství dílčí zprávy. 
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3      Hornický region v okolí Freibergu 

3.1     Nástin historického vývoje po [27] 

Počátky freiberského hornictví sahají až do roku 1168. Objev freiberského stříbra ve stejném 
roce a následující povolení kutacích prací,, vydané makrabětem Ottou z rodu Wettinů 
vyvolalo v regionu vlnu hornické činnosti. Díky tomu zbohatla řada úspěšných horníků i 
zěměpán. Region vzkvétal. 

Kolem roku 1350 výnosy z hornické činnosti poklesy, protože na rudy bohaté části 
přípovrchové zvětralé zóny již byly vytěženy a zbývající obsahy stříbra byly tak nízké, že se 
těžba již téměř nevyplatila. Tím končí rozkvět hornictví ve Freiberském regionu. Teprve 
kolem roku 1500, v době renesance, umožnila finanční situace vládců Saska obnovení 
hornické činnosti. Pozornost se nejprve upírala na oblasti v horního Krušnohoří. Poté, co bylo 
dosaženo pokroku při ražbě odvodňovacích štol a kdy byly dostupné potřebné technologie, 
jako například zařízení pro transport vytěženého materiálu nebo pro čerpání vody, 
pokračovala kolem roku 1540 důlní činnosti opět více ve Freibergu, protože rudu zde bylo 
možno těžit z větších hloubek. Mezi lety 1580 a 1600 však dostupná technika zřejmě opět 
narazila na své hranice, protože příjmy z dolů opět poklesly. V sousední obci Halsbrücke 
však hornictví dosáhlo své konjunktury právě v 17. ststoleí. 

V době po třicetileté válce sice těžba rud pokračovala, nevedla však již k ekonomickému 
blahobytu. V roce 1760 otřásla Saskem a tím i hornictvím sedmiletá válka. Jako určitý druh 
rehabilitace hornictví byla v roce 1765 založena Báňská akademie ve Freibergu, jejímž 
úkolem bylo nejen podpořit technický rozvoj v hornictví a hutnictvím, ale i podporovat 
hornickou činnosti vědeckými poznatky o ložiscích. To vedlo k opětovnému rozkvětu 
freiberského hornického regionu. Přesto, že těžba rud probíhala až do 19. století ručně, bylo 
možno ve stále větší míře postupně nasazovat pro čerpání vody nové stroje. Díky tomu došlo 
ke zvýšení produktivity. I přes existenci parního pohonu byly tyto stroje až do roku 1913 
poháněny vodí s silnou, pro kterou byl již v 16. století zaveden systém příkopů a náhonů. 
Nadvláda vodní síly byla silně zvýhodněna skutečností, že freiberské doly nebyly činné 
samostatně, ale byly vnímány a provozovány jako ekonomická jednotka. To nebylo po 
zrušení principu centralismu v roce 1851, což podporovalo konkurenci v hornictví, 
samozřejmostí. Toto sloučení bylo nutné k tomu, aby bylo možno i přes stávající ložiskovou 
situaci a nárůst žil, chudých na rudu, i nadále provozovat doly rentabilně. Založení Úřadu pro 
rozdělování vody (Revierwasserlaufanstalt), který zodpovídal za rozdělování vodní síly na 
jednotlivé doly, posílilo v době větších kapitalistických snad sdružení dolů. 

Freiberské hornictví, které se dosud téměř výlučně soustředilo na těžbu stříbra, z ztratilo 
zrušením stříbrné měny v roce 1872 důvod své existence. Ceny stříbra dramaticky klesaly a 
další provoz dolů se stal neekonomickým. Snahy saského státu, udržet alespoň nejdůležitější 
doly a modernizovat je podle nejnovějšího stavu techniky, nebyly z důvodů dalšího poklesu 
hodnoty stříbra korunovány úspěchem. To nakonec vedlo k zastavení důlní činnosti na 
Freibersku v roce 1913. Hutě však vyráběly dále a zpracovávaly rudy, dovezené ze 
zahraničí. 

V polovině třicátých let 20. století byla těžba rud ve Freiberském regionu opět obnovena. 
Důvodem byl vývoj politické situace a příprava na válku. Produkce se kromě stříbra zaměřila 
na olovo a zinek. 

Poslední etapa hornictví sahala od doby založení NDR v roce 1949 až do roku 1969, kde 
byla důlní činnost na Freibersku definitivně zastavena. Během této doby proběhla 
modernizace dolů a hutí, sloučených do národního podniku VEB Berg- und Hüttenkombinat 
(BHK) "Albert Funk". Díky dostupnému technickému vybavení se jednalo o z hlediska roční 
produkce nejintenzivnější období hornické činnosti v regionu.  Po zastavení důlní činnosti v 
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roce 1969 však byly hutě důlního a hutního kombinátu BHK v lokalitách Halsbrücke a 
Muldenhütten provozovány dále až do roku 1989. 

Tato hornická tradice a historie zanechala řadu hald, šachet, štol, náhonů, příkopů a důlních 
děl, utvářejících tak krajinný ráz Freiberska. 

 

3.2     Geomorfologie a klima 

Freiberský hornický region patří podle krajinného členění Saska [28] do "dolního východního 
Krušnohoří". V rámci této krajiny se nachází v její severní části na přechodu do sprašové 
pahorkatiny řeky Muldy. Výškové poměry vyplývají z průběžného klesání Krušných hor a 
pohybují se mezi cca 300 a 500 m n.m. Nejhlubšími místy jsou údolí Freiberské muldy. Mezi 
převládající formy reliéfu patří zvlněné náhorní plošiny a plošiny, příkré svahy, údolí ve tvaru 
"V" , případně  údolí hlavního recipientu, Freiberské Muldy. Nejvýznamnějšími přítoky 
Freiberské Muldy z oblastí, ovlivněných těžební činností, jsou Stangenbergbach, Hüttenbach 
a Rote Graben, který probíhá paralelně s Muldou a z nějž v existují v pravidelných 
rozestupech odtoky do Muldy. Z dalších vodotečí je třeba uvést potok Münzbach, který 
odvodňuje část území v okolí Freibergu a mezi obcemi Halsbrücke a Rothenfurth ústí do 
Freiberské Muldy. Rozvodí obou vodních toků probíhá severojižném směrem Freibergem 
(viz obr. 3-1). Kromě ploch pro sídelní a průmyslovou činnost je převážná část území 
využívána zemědělsky.  

 

Obr  3-0-1 Vý řez z povodí vodních tok ů Münzbach a Freiberská Mulda.  

  

Klima regionu lze klasifikovat jako mírné. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7,5 a 
8,5°C [29]. Region kolem Freibergu se v porovnání s ostatními částmi Saska vyznačuje 
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vyššími srážkami. Střední, korigovaný roční srážkový úhrn se pohybuje mezi 800 a 900 mm 
(viz obr. 3-2).  

 

Obr. 3-0-2: St řední korigovaný ro ční úhrn srážek v Sasku v letech 1981 - 2010 [29] 

 

S ohledem na klimatické podmínky v budoucnu jsou stejně jako pro celé Sasko 
předpovídány změny. Pokud bude sledovaný vývoj pokračovat, budou se do budoucna 
vyskytovat během letních měsíců vyšší teploty vzduchu. V souvislosti s tím mohou vznikat ve 
větší míře období sucha, přerušovaná přívalovými srážkami. Obecně v Sasku dojde v 
budoucnu k nárůstu intenzity a četnosti přívalových srážek [30]. Uvedené změny klimatu by 
mohly být na sanovaných významné v tom smyslu, že vodní režim zakrytí vykazuje nižší 
infiltraci a častěji silné povrchové odtoky.  Tím by bylo možno si představit nižší transport 
škodlivin průsakem. 

 

3.3     Geologie, situace sta řin, hydrogeologie  

Geologické podloží Freiberska je tvořeno z velké části šedými rulami Freiberského souvrství 
(plošné růžovo- fialové šrafování na obr. 3-3). Tato Freiberská rula je překryta zvětralým 
jílem o nízké mocnosti, jeho výskyt však není plošný. Na několika místech však může tato 
zvětralá zóna nabývat mocností až 8 m [31].]. Nad touto vrstvou se pak nacházejí 
pleistocenní svahově sutě a sprašové hlíny. V oblasti Freiberské Muldy existují štěrkopískové 
až písčito-siltové nivní sedimenty [32]. 
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Obr. 3-0-3: Geologie Freiberského regionu podle geo logické mapy 1 : 50.000 (GK50) 

 

V důsledku různě silných, zlomově tektonických aktivit během variskní a alpínské orogeneze 
vznikl v regionu charakteristický systém poruch, ve kterém se vytvořili žilné ryolity a v 
důsledku hydrotermální mineralizace četné rudné žíly. Ložisko Freiberg obsahuje více než 1 
000 rudných žil Zn-Pb, které převážně sledují systém trhlin, vedoucí směrem N-S a NE-SW. 
Z důvodů tohoto systému rudných žil se jak v pevné hornině, tak i v pleistocenních 
svahových sutích a ve svrchních oblastech půdy vyskytují geogenně podmíněné zvýšené 
obsahy prvků As, Pb, Cd a Zn [17]. Přirozeně se vyskytující koncentrace byla po staletí 
posilována hornickou činností. Celkově tak geogenně a stařinami podmíněné zvýšené 
obsahy v regionu představují zátěž pozadí.  

Kromě prostorově široce rozšířených struktur jsou významné lokální podmínky na čtyřech 
hlavních lokalitách společnosti SAXONIA. Jak je uvedeno na obr. 3-4, byly na těchto čtyřech 
lokalitách Hütte Freiberg, Muldenhütten, Halsbrücke a komplex Davidschacht doloženy četné 
rudné žíly. Na základě takto vysoké hustotě výskytu je jasné, že v podloží všech čtyřech 
lokalit byla nalezena řada stařin. Z analýzy důlních škod pro Freiberg [33] vyplývá, že podloží 
je výrazně porušeno několika přípovrchovými důlními díly, zachycenými v důlních mapách 
(viz ibr. 3-4), která s sledují žíly, vedoucími ve směru E-W, případně NE-SW. Zatímco jsou 
lokality Hütte Freiberg a Muldenhütten dotčeny pouze zčásti, procházejí stařiny celým 
komplexem Davidschacht nebo zabírají větší plochu, jako tomu je v Halsbrücke. Z toho je 
patrné, že stařiny mají dopad i na přirozenou propustnost v řešeném území. 
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Obr. 3-0-4: Stávající rudné žíly [34] a sta řiny podle analýzy d ůlních škod Freiberg [33] v 
oblasti čtyř hlavních lokalit projektu na sanaci reliktních zát ěží. 

 

Stejnou relevanci, jako situace v oblasti stařin, mají lokální podmínky v podloží jednotlivých 
lokalit. To platí především pro stará úložiště, která většinou představují největší zdroj 
škodlivých látek. Po komplexní rešerši podkladů lze formulovat následující hlavní závěry: 

Na lokalitě Hütte Freiberg byly svrchní vrstvy půdy v západní části během regulace území 
odstraněny až do hloubky cca 10 m a nasypány ve východní části, ve které byly později 
zřízeny haldy. Podloží v západní části se tak skládá z materiálu zvětralé rudy ze zvětralé 
zóny a  rostlé ruly, ve východní části se přesunuté zemní masy nacházejí nad přirozenými 
horizonty [34]. 

Oproti tomu byla lokalita Muldenhütten zřízena převážně na antropogenních násypech [35]. 
V západní části byl materiál výsypek ukládán přímo na fluviatilní nivní sedimenty Muldy. Na 
tomto materiálu pak byly postaveny budovy.  Pomocí vrtů bylo možno zjistit mocnost 
uložených strusek až 19 m. Ve východním směru se pod násypy nachází původní přechod 
od nivy ke svahům údolí. Se zvětšující se vzdáleností od Muldy současně roste mocnost 
výplní. Ve východní části byly hlinité vrstvy odstraněny. Budovy zde byly založeny ve zvětralé 
rule v zóně zvětralin [36]. V oblasti Rauchblöße nebyly vytvořeny žádné násypy [37] a 
skládka Otto-Deponie byla nasypána zřejmě přímo na rostlém terénu [38]. 

Podobně, jako na lokalitě Muldenhütten, mohou být i v lokalitě Halsbrücke oblasti fluviatilních 
usazenin Muldy a oblasti bez těchto sedimentů strpěny.  Pro vyrovnání původních teras byly 
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oblasti nivy Muldy vyplněny svahovou sutí nebo haldovým materiálem (například  horní 
výsypka strusek) [35, 39]. V jižních až jihozápadních oblastech je podloží lokality tvořeno 
opět převážně zvětralou rulou. 

Na komplexu Davidschacht je patrný různý postup při vzniku hald. Zatímco usazovací nádrž 
Davidschacht byla vytvořena na stávajícím podloží [40],], představuje usazovací nádrž 
Hammerberg výplň údolí [41].Obě byly s vysokou pravděpodobností vytvořeny na stávajícím 
podloží. Přesnější poznatky, případně informace nejsou k dispozici. 

Hydrogeologická situace freiberského regionu je charakteristická tím, že zde neexistují 
plošně propojené komplexy zvodní. V přehledné hydrogeologické mapě  1: 200 je region 
téměř plošně vymezen jako puklinová zvodeň (viz obr. 3-5). Při přesnější diferenciaci lze na 
základě geologické stavby popsat tři hydrogeologicky účinné systémy: 

- nesoudržné čtvrtohorní horniny svahových partií, které vykazují různé mocnosti a mezi 
které patři i antropogenní násypy a výsypky, 

- puklinové pevné horniny, skládající se z freiberské ruly a  

zčásti překryté, na pevné hornině uložené říční sedimenty. 

Z hlediska propustnosti a zvodnění (průtočnosti) představuje nejdůležitější komplex 
nesoudržný horizont zvětralé ruly.  Je proto oprávněné označit podzemní vody nad 
soudržnou horninou, které jsou odváděny do Freiberské Muldy jako do hlavního recipientu, 
jako "hypodermické podzemní vody". To je významné především v oblastech rostlé a málo 
rozpukané horniny. Pouze v oblastech silně rozpukané horniny může část podzemní vody 
odtékat hluboko sahajícími puklinovými a poruchovými zónami. V důsledku intenzivní důlní 
činnosti byly navíc vybudovány další rozsáhlé, umělé systémy odvodnění, které významným 
způsobem ovlivňují hydrodynamiku regionu. Přípovrchová podzemní voda a infiltrace tak 
mohou být odváděny starými chodbami a štolami do recipientu. Nejdůležitějším prvkem 
důlního vodního hospodářství je odvodňovací štola Rothschönberger Stolln, probíhající mezi 
obcemi Halsbrücke a Rothschönberg o délce cca 13 km. Tato hluboká odvodňovací úroveň 
představuje svým způsobem "hladinu podzemní vody" freiberského regionu, neboť touto 
štolou je primárně odváděna vyskytující se puklinové zvodně. 
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Obr. 3-0-5 : Hydrogeologické pom ěry v oblasti Freibergú podle p řehledné 
hydrogeologické mapy  

(HÜK200) 
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4       Projekt sanace reliktních zát ěží spole čnosti SAXONIA podle [42] 

Výchozím bodem pro projekt sanace reliktních zátěží, který byl realizován společností 
SAXONIA bylo vyčlenění této společnosti z národního podniku VEB Bergbau- und 
Hüttenkombinat „Albert Funk" na počátku devadesátých let. Bývalé výrobní areály a 
pozůstatky hornické činnosti kombinátu BHK se tak dostaly do kompetence společnosti 
SAXONIA. S ohledem na historii těžby se zaměřením na těžbu zinku, cínu, olova a drahých 
kovů z freiberských rud existovalo na většině ploch podezření na výskyt reliktních zátěží, 
které se v rámci sanačního projektu v některých případech potvrdilo. V roce 1993 byl položen 
základní finanční kámen pro velký ekologický projekt.  Během následujících 20 let pak 
probíhalo na více než 50 objektech řešení reliktních zátěží. Až do konce celého projektu v 
roce 2013 bylo celkem realizováno více než 400 opatření.  Náklady kompletní sanace se 
celkem vyšplhaly na cca 38 milionů EUR. Z toho bylo 18,5 milionu  EUR bylo financováno z 
osvobození reliktních zátěží Svobodného státu Sasku v rámci projektu SAXONIA. 

  

 

 

Huť Halsbrücke 

- Založeno 1612 

- Od 17. stol. produkce ušlechtilých kovů, měděná huť 

- Od 20. stol. produkce pájkového cínu, slitin olova a cínu 

 

Komplex Davidschacht 
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- Od pol. 19. stol. do r. 1969 těžební činnost 

- Šachta David-Richtschacht: 1835, 736 m 

- 1936-69 – hlavní těžní jáma 

- 1969-90 – racionalizační provoz 

 

Huť Freiberg 

- Vybudována v 50. letech 20. stol. 

- Získávání zinku, cínu a kadmia 

- Výroba kyseliny sírové 

-  

Huť Muldenhütten 

- Nejstarší huť (1218) 

- Získávání olova a arzénu 

- Od roku 1969 produkce sekundárního olova 

 

Obr. 4-0-1: Hlavní provozy bývalého  d ůlního a hutního kombinátu s historií a 
jednotlivými výrobami [1] 

 

-   

 

V následující části budou přesněji popsány čtyři hlavní provozy a sice hutě hutě Freiberg 
(Hütte Freiberg), Muldenhütten (Hütte Muldenhütten), Halsbrücke  (Hütte Halsbrücke) a důlní 
areál "Davidschacht". Jako nejdůležitější zástupci ostatních lokalit budou kromě toho ještě 
zmíněny stará cínová huť "Alte Zinnhütte" a výsypka strusek "Schlackenhalde Halsbach". 
První z uvedených lokalit není zajímavá jen tím, že se nachází v povodí vodního toku 
Münzbach, čímž je daná jiná situace ohledně recipientu. Stará cínová huť "Alte Zinnhütte" 
byla ale také první lokalitou, jejíž zajištění bylo prováděno zhodnocováním pro region 
Freiberg typických zemních hmot ve vlastní zodpovědnosti společnosti SAXONIA. "Alte 
Zinnhütte" tak představuje průkopnický model pro aktuálně probíhající sanační projekt na 
usazovací nádrži "Spülhalde Hammerberg". 

S pohledem na vyhodnocení úspěchu sanačních prací bude dále pozornost věnována v prvé 
řadě objektům, na nichž byla sanační opatření prováděna v rámci projektu na sanaci 
reliktních zátěží. Přitom budou krátkou formou popsány rizikové potenciály objektů s 
příslušnými dotčenými předměty ochrany a trasami šíření, průběh sanace a v daném případě 
i úkoly v oblasti monitoringu. 

 

4.1     Provoz hu ť Hütte Freiberg 

4.1.1     Historie lokality a situace v oblasti rel iktních zát ěží 

Huť ve Freibergu je se svými téměř 30 lety, během kterých byla v provozu, nejmladším z 
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provozů společnosti SAXONIA. Její výstavba probíhala v od roku 1952, zprovozněna byla v 
roce 1959. Těžiště produkce spočívalo na získávání zinku v procesu mokré metalurgie. Tato 
technologie vyžadovala kyselinu sírovou, která byla ve stejné lokalitě vyráběna ve vlastní 
továrně. Rudy obsahovaly kromě zinku rovněž kadmium, kterého tato huť vyprodukovala až 
60 t ročně. Koncem sedmdesátých let 20. století se spektrum výroby v této lokalitě rozšířilo o 
cín. 

Během technologického procesu vznikala celá řada různých odpadů, které mohly být znovu 
zpracovávány pouze z určité části. Zbývající odpady byly ukládány přímo v areálu hutě. 
Vznikla tak výsypka výpalků, výsypka sutě a výsypka popílků a výsypka strusek z válcovny. 
Vyzdvihnout je třeba především nejrůznější kaly z výroby zinku a kyseliny sýrové a kyselé 
odpadní vody s obsahem zinku. Tyto odpadní vody byly v neutralizačním zařízení 
upravovány pomocí vápna a vypouštěny do vodního toku Hüttenbach. Kaly z neutralizace 
překračovaly kapacitu systému, koncipovaného jako koloběh látek. V důsledku toho byla 
významná část kalů s obsahem těžkých kovů, od roku 1969 ukládána do velké odkalovací 
nádrže.

 

Obr. 4-0-2: Hu ť Hütte Freiberg v roce 1989 (vlevo) a 2018 (vpravo)  
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4.1.2     Usazovací nádrž hut ě Hütte Freiberg 

Usazovací nádrž představovala hlavní reliktní zátěž lokality Hütte Freiberg. Lokalita se 
nachází v zodpovědnosti společnosti SAXONIA a rozkládá se zčásti na pozemcích 2714/126 
a 2716/2.V případě usazovací nádrže se jedná o průmyslovou usazovací nádrž, do níž byly 
od roku 1969 odváděny kaly z neutralizace a později rovněž kaly z mokrého čištění nové 
cínové hutě "Neuen Zinnhütte". Tato nádrž nahradila několik menších nádrží s jednoduše 
navršenými zemními valy, které byly předtím v areálu založeny. V těchto provizorních 
nádržích se měla voda z kalů vsakovat, zbývající pevné látky měly pak být vyklizeny a 
opětovně dodány do technologického procesu. Základní myšlenkou velké usazovací nádrže 
bylo, že se v nádrži o rozloze cca 2,5 ha budou usazovat pevné látky, nad kterými se vytvoří 
lamela čiré vody, která bude následně odváděna do recipientu. Usazovací nádrž 
nedisponovala žádnou speciální izolací, protože se překládala existence vlastní izolace 
prostřednictvím kolmatáže. Hráze byly na vnitřní straně pokryty jílem. Odvodňování však 
neprobíhalo podle plánu, protože pod usazovací nádrží se nacházel zajištěný starý důl, voda 
odtékala i haldou, integrovanou do hráze. V důsledku toho se během provozu nevytvořila 
úplná lamela. 

V roce 1991 byl maximální objem 140.000 m³ kalů vyčerpán ze 3/4. Budeme-li vycházet z 
podílu pevných látek ve výši 30%, lze uvažovat o 1,2 m³ kalů během dvaceti let provozu 
zařízení.  Na základě výsledku s posouzení rizikovosti těchto kalů vyplynulo, že mohlo dojít k 
vyloužení velkého množství škodlivin a k jejich odtoku do stařiny. Tato skutečnost 
představovala důvod pro rozhodnutí o nutnosti sanace, která předpokládala trvalé zajištění 
sedimentů. Toho mělo být dosaženo odvodněním in-situ přitěžující vrstvou a následně izolací 
povrchu. Pro oddělení kalů a přitěžující vrstvy byla nejprve položena geotextilie. Pro 
podpoření odvodnění byly vytvořeny vertikální drenážní pruhy a na dělící geotextilii vytvořeno 
horizontální odvodnění. V letech 1993 až 2000 probíhala pokládka přitěžující vrstvy. Jednalo 
se celkem o cca 243.000 t minerálního materiálu, převážně stavební sutě a vytěžené zeminy, 
pocházející většinou z uzavřených části průmyslového areálu hutě Hütte Freiberg. Z toho 
53.000 t byly strusky z válcovny, pocházející z recyklace zinku, který v areálu hutě probíhal. 

Jelikož byla usazovací nádrž klasifikována jako uzavřená podniková jednodruhová skládka, 
mělo být zajištění provedeno v souladu s platným technickým návodem pro odpad "TA-
Abfall". Pro tento účel musela být nejprve vytvořena nosná vrstva, pro jejíž vybudován byla 
použita stavební suť. Jak pro opěru, tak pro izolační vrstvu byly nakonec použity jiné, než 
původně plánované materiály. Místo slévárenských písků byly jako opěra zabudovány 
válcované strusky ze společnosti B.U.S Zinkrecycling Freiberg. Pro izolaci byla nakonec 
upřednostněna umělohmotná těsnící fólie s minerální stavební hmotou. Realizace 
stavebního projektu byla zahájena v dubnu 2002 a ukončena v říjnu 2002. Následně bylo 
ještě navezeno 1,5 m zakrývací vrstvy, na které měla být vysázena zeleň. Současně byl 
podniknut pokus, zafrézovat na podporu vývoje porostu pro zlepšení půdy do půdy zakrývací 
vrstvy kompost. Výsledek bohužel neodpovídal představám. Po odstranění drobných 
nedostatků byla zajišťovací opatření na usazovací nádrži dne 18. 7. 2002 předána. 
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Obr.  4-0-3: Usazovací nádrž hut ě Freiberg p řed a po sanaci  

 

4.1.3    Komplex hald 

Z hlediska reliktních zátěží v huti Freiberg je kromě usazovací nádrže významný komplex 
hald. Včetně všech okrajových a vedlejších ploch se jedná o téměř 8 ha. Tento komplex hald 
vznikl sloučením tří původních objektů, "haldy sutě a popelů", haldy strusek z válcovny" a 
"haldy u nové šachty" (Halde am Neuschacht). Toto z organizačních hledisek výhodné 
sloučení vzniklo během řešení tohoto úkolu, kdy byly do celého komplexu zahrnuty další 
okrajové plochy, jako zářez haldy, úložiště kabřincových polétavých popílků nebo nádrž o 
velikosti 500 m³. 

Jelikož byla huť vybudována v předtím nezastavěném území, které se svažuje k Freiberské 
Muldě, byla významná část materiálu odtěžena a použita ve východní části hutě. Tato 
nezatížená vytěžená zemina tak vytvořila první násypy haldy. Plošina pevnosti dále rostla 
nasypáváním další zeminy. Od roku 1960 byly na hladě sutě a popelů ukládány popílky z 
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roštů a filtrů teplárny, která se v areálu hutě Freiberg nacházela. Po zprovoznění zařízení pro 
zpracováni zbytků v roce 1964 byly vzniklé  strusky ukládány rovněž v tomto areálu. Ty byly 
od roku 1973 ukládány na nově vybudovanou haldu v šachty Neuschacht. Zatímco se halda 
strusek a halda u nové šachty skládají výlučně ze strusek z válcovny, je inventář haldy sutě a 
popela výrazně heterogennější.  Kromě vytěžené zeminy zde byla ukládána rovněž 
průmyslová rezidua, jako například neutralizační kaly z výroby kyseliny sírové, výpalky z 
roštování štěrku, polétavé částice až po průmyslový odpad. V roce 1990, tedy v roce 
uzavření provozu, činil uložený objem cca 450 000 m³, což odpovídá hmotnosti 800.000 t. 

  

Specifikem těchto hald byl vedle velkého objemu uloženého materiálu i vysoký počet požárů. 
Tyto požáry vznikaly opakovaně v důsledku samovznícení zrnek koksu ve václovacích 
struskách. Po důkladné analýze požárů a intenzivním hledání řešení bylo především z 
ekonomických důvodů nakonec rozhodnuto o zakrytí ohnisek požáru dobře zhutněnou 
zeminou (realizace v roce 2000). Nejprve ale bylo nutno materiál na výsypkách přesunout.  

 

Obr.  4-0-4: Sanovaný komplex hald hut ě Freiberg s novým využitím fotovoltaickou 
elektrárnou. 

 

Po celkové zajištění komplexu hald bylo nejprve nutno vyplnit průkop, který se nacházel mezi 
haldou strusek z válcovny a haldou sutí a popelů. Takto vzniklé jednotné těleso výsypky 
mělo být podle úředního rozhodnutí zakryto vrstvou, která by měla pomocí integrované 
izolační vrstvy výrazně zredukovat množství průsaku. Z prostorových a logistických důvodů 
byl tento stavební záměr zakrytí včetně vybudování odvodnění rozdělen do dvou etap, na 
severní a jižní stranu haldy. Stavební práce, jejichž cílem bylo vytvoření profilu, odvodnění a 
závěrečného zakrytí, probíhaly od roku 2001 do roku 2003. Přitom bylo využito 56.700 t 
zemních hmot ze stavebních projektů. Z důvodů projektových a stavebních úprav z důvodů 
stability a platných požadavků orgánu veřejné správy na zakrytí se zajištění jižní strany 
protáhlo až do konce roku 2005. Během tohoto období bylo přijato a pro vytvoření profilu 
využito 188.300 t vytěžených zemin. Komplex hald byl podle předběžných předpisů pro 
zakrývání zařazen do "skupiny zakrytí B", zde byly vyšší požadavky na zakrytí, aby došlo k 
výraznému snížení infiltrace (zbytkový průsak < 12%). Zatímco pro zakrytí severní strany 
byla jako ústřední prvek projektována izolační vrstva ze zeminy s hodnotami kf << 10-7 m/s, v 
případně jižní strany haldy byla položena izolační vrstva z materiálu TRISOPLAST® (viz 
Tabulka 1). Snížením celkové mocnosti zakrývacího tělesa ze 2 m na 1,19 m bylo možno 
zvýšit vrstvu pro vytváření kontur a zhodnotit větší množství vytěžené zeminy. 
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 Tabulka 1 : Složení zakrytí povrchu severní a jižní strany ko mplexu hald  

 

Severní strana               Složení zakrývacího sy stému        Jižní strana  

  

0,30 m Zakrývací vrstva I 0,20 m 

0,90 – 1,20 m Zakrývací vrstva II 0,80 m 

0,30 m Odvodňovací vrstva, případně 
drenážní rohož 

0,022 m 

0,50 m Izolační vrstva, případně materiál 
TRISOPLAST® 

0,07 m 

 Vrstva pro vytváření kontury (s 
podkladem pro TRISOPLAST®) 

(0,10 m) 

Mezi usazovací nádrží, neutralizačním zařízením a komplexem hald se nacházela 500 m³ 
velká nádrž, sloužící pro meziuložení kyselých odpadních vod z výroby, aby nedošlo k 
přetížení neutralizačního zařízení. Z důvodů, které nelze dohledat, nebyla tato nádrž 
zahrnuta do inventarizace reliktních zátěží a nemohla být ani dodatečně do projektu sanace 
reliktní zátěže integrována. Jelikož však plocha pro uložení polétavých kabřincových popílků 
byla do zajištění komplexu hald zařazena, byly takto uvolněné finanční prostředky v roce 
2003 použity pro zajištění uvedené nádrže. Hlavním problémem přitom byly silně zatížené 
kaly v nádrži. Tyto kaly byly vytěženy, chemicky stabilizovány a následně vráceny do nádrže, 
opatřené umělohmotnou izolační fólií a překryty zeminou. Druhá umělohmotná izolační fólie 
sloužila k zapouzdření, dokud nebyla ani 500 m³ nádrž zahrnuta do konečného zajištění. 

 

4.1.4     Výsypky skrývky 

Po zprovoznění pražírny pro výrobu kyseliny sírové a zinku byly mezi lety 1958 až 1965 
výrobní zbytky ukládány na plochu cca 4 ha, která se nacházela v jižní části areálu Hütte 
Freiberg. V této době byly zřízeny i dvě provizorní odkalovací nádrže neutralizačních kalů na 
haldě výpalků. Po vyčerpání kapacity úložiště byly hledány jiné možnosti pro zhodnocování 
výpalků, takže zčásti došlo dokonce k odtěžování výpalků. Po vybudování velké usazovací 
nádrže byly provizorní nádrže zbytečné, byly proto vyplněny kaly se struskami z válcovny  . 
Tím vznikla horní a dolní plošina, sloužící jako pracovní a skladovací plocha, například pro 
další zbytky z výroby, jako jsou cínové strusky nebo hnědé uhlí, které sloužilo jako palivo. 
Dolní plošina byla využívána pro příjem a meziuložení zemních hmot, pocházejících z 
rozšiřování průmyslového areálu. Velká část těchto hmot byla opět využita při úpravách 
areálu, zbytek zůstal na dolní plošině jako první kontury terénu. 

Potenciál škodlivin na haldě výpalků vycházel v prvé řadě z množstevně převažujících 
strusek, následovaných zbytky v provizorních usazovacích nádržích. Tyto kaly a radioaktivní 
směs strusek a zemin byla důvodem pro realizaci okamžitých opatření jako prvního kroku v 
rámci sanace reliktních zátěží. Na základě výjimky bylo možno vysušené kaly použít v 
přitěžovací vrstvě velké usazovací nádrže. Radioaktivní substráty byly následně uloženy do 
provizorních nádrží a zakryty dostatečnou vrstvou půdy. 
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Obr.  4-0-5: Sanovaná halda výpalk ů v areálu Hütte Freiberg v roce 2018  

 

Sanace ostatních tří oblastí haldy výpalků byla realizována různými technologiemi. Plocha 
usazovací nádrže za neutralizační jednotkou byla na základě pověření investorem pokryta 
asfaltovým zakrytím. V případě dolní plošiny převzala zodpovědnost za zakrytí pomocí 
typických freiberských zemin v souladu s úředním povolením pro projekt sanace společnost 
SAXONIA. Oproti tomu byla horní plošina po vytvoření profilu, které bylo realizováno 
společností SAXONIA, opatřena izolační vrstvou z materiálu TRISOPLAST® a následně 
zakryta zakrývacími vrstvami o mocnosti jednoho metru a osázena zelení. Sanace haldy 
výpalků zabrala celkem sedm let a byla ukončena v roce 2007. 

 

4.1.5     Ostatní objekty a opat ření 

Velká usazovací nádrž, komplex hald a halda výpalků zaujímají dohromady plochu cca 20 
ha. K tomu patřila v areálu Hütte Freiberg 30 ha průmyslového areálu , u kterého existoval 
na základě provozu hutí předpoklad výrazné kontaminace půdy. Podle průmyslových funkcí 
byl celý průmyslový areál rozdělen do 14 dílčích ploch. Nejvýznamnější z nich byla 2,7 ha 
velká a silně zatížená centrální plocha. Na základě výsledků průzkumu bylo již v polovině 
devadesátých let 20. století jasné, že sanace průmyslového areálu bude možné pouze ve 
spojení s novým osídlením. Zakrytím a zastavěním ploch tak mělo dojít k zajištění a sanaci 
reliktních zátěží. Nicméně toto nové využití na sebe nechalo čekat déle, nežli byly původní 
představy. Přesto, že předpoklady pro usídlení firem byly vytvořeny již v roce 2001, byla větší 
část celého areálu Hütte Freiberg osídlena teprve v roce 2007 [42]. 

Dalším důležitým opatřením byla úprava odpadních vod , které vznikaly i po ukončení 
výroby ve stávajícím kanalizačním systému. Jelikož tyto vody pocházely jednoznačně z 
reliktních zátěží a nemohly být pro svojí vysokou kontaminaci odváděny do recipientu, byla 
jejich úprava v letech 1994 až 2001 zčásti realizována na náklady společnosti SAXONIA. Po 
ukončení výstavby v roce 2000 došlo k výraznému poklesu množství upravovaných vod, což 
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nakonec vedlo k zastavení tohoto opatření a zahrazení staré kanalizace. 

V celém průmyslovém areálu byla navíc realizována plošná sanaci p ůd. Po odklizení 
několika menších směsných skládek strusek a půd v areálu hutě byla velká část půdy 
vytěžena v souvislosti s investičními záměry firem CHOREN a Deutschen Solar AG mezi lety 
2001 a 2010. Kontaminované půdy byly pokud možno zhodnoceny při vytváření profilů hald. 

4.2     Lokalita Muldenhütten 

Písmeně zmíněné aktivity v lokalitě Muldenhütten sahají až do roku 1218. Po počáteční 
produkci zřejmě stříbra se těžiště činnosti nacházelo později na získávání olova a od roku 
1857 zinku. V letech 1863 až 1991 byla v této lokalitě provozována arzénová huť. Několik let 
předtím zde existovala továrna na výrobu kyseliny sírové. Zpracovávány zde byly především 
freiberské rudy, avšak v dobách, kde byla těžba v regionu neproduktivní, byly dováženy rudy 
z jiných oblastí, jako například  z Mansfeldu. 

 

Obr.  4-0-6: Lokalita Muldenhütten v roce 1989 (dol e vlevo) a v roce 2018 (dole vpravo). 
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V důsledku hutního procesu se v lokalitě Muldenhütten nacházela řada typických odpadů z 
hutních procesů. Kromě strusek a výpalků to byl polétavý prach, případně     kaly z 
polétavého prachu, pocházející z čištění spalin, případně které se odloučily v kouřových 
kanálech. Z kapacitních důvodů při vracení do látkového oběhu byly tyto výrobní odpady 
postupně ukládány v dané lokalitě. To je patrné především na skládce Otto-Deponie a na 
výsypkách strusky v oblouku Muldy. Především posledně uvedené lokality poskytují jasný 
přehled o tom, jak byla tato lokalita v průběhu několika staletí postupně zasypávána 
vedlejšímu produkty z provozu. Pomocí vrtů byla doložena mocnost až 19 m nad přírodní 
nivní půdou. 

 

4.2.1   Stará arzénová hu ť 

"Stará arzénová huť" (Alte Arsenhütte) byla od začátku považována za hlavní reliktní zátěž, 
jejíž zajištění mělo nejvyšší prioritu. Arzénová huť zde byla uvedena do provozu v roce 1863 
a do ukončení provozu v roce 1991 neprošla v podstatně žádnou modernizací ani adaptací 
podle dosaženého stavu techniky. Před započetím vlastního zajištění bylo nutno provést 
demolice budov, které stály na ploše cca 2 ha. V rámci demoličních prací v létě roku 1993 
byla stará stavební substance uložena na místě a celá plocha byla zakryta 0,5 m mocnou 
vrstvou recyklovaného písku. 

Ohrožení "Staré arzénové hutě" vycházelo především s vysoce kontaminované půdy pod a 
emisí škodlivin nad odtokem do Freiberské Muldy. Tuto cestu šíření kontaminace bylo nutno 
přerušit. Řešení bylo s přihlédnutím k případnému průmyslovému využití zvažováno ve dvou 
variantách. Před minerální izolací bylo nakonec bylo upřednostněno zajištění plošiny 
asfaltovou vrstvou, důvodem byla skutečnost, že pouze při realizaci zvolené varianty bylo 
možno počítat s úplnou vodotěsností. Mocnost asfaltové vrstvy byla stanovena na 8 cm, tím 
zůstala otevřená možno zvýšení mocnosti v případě průmyslového využití na náklady 
investora. Oblasti svahů o celkové rozloze 4.500 m², byly opatřeny bentonitovými a 
drenážními rohožemi, geomříží a zakrývací vrstvou o mocnosti 1 m. Práce na zajištění byly 
zahájeny v roce 1995 a byly v červenci 1996 z důvodů krátkého přerušení krátce před 
dokončením. V této době došlo v důsledku přívalových srážek k sesuvu o maximální 
intenzitě 22 mm/h. Došlo k sesuvu 60 m  zajištění svahu o sklonu cca 30°, protože pod tíhou 
zakrývací vrstvy došlo k protržení geomříže [43]. Řešení otázek záruk a náhrady škody, 
zpracování nového projektu pro zhlepšení svahu a mimosoudní vyrovnání si vyžádalo téměř 
tři roky. Sanační práce byly obnoveny teprve na podzim 1999. Během tohoto období došlo k 
další události, kdy předpokládaný materiál pro zakrytí překročil povolené limitní hodnoty pro 
jeho použití, ukončení prací se tak prodloužilo. Zbývající práce na asfaltové vrstvě tak byly 
nakonec provedeny v roce 2001. 

Pro starou arzénovou huť byla během fáze následné péče předepsána kontrolní šetření 
asfaltové vrstvy a průběžný monitoring profilů, instalovaných po proudu v břehových partiích 
řeky Muldy a to především s ohledem na obsahy arzénu. 

 

4.2.2   Skládka Otto-Deponie 

Základní kámen pro vznik skládky Otto-Deponie byl položen roku 1977, kdy huť 
Muldenhütten požádala o využití této plochy jako úložiště polétavého prachu z mokrého 
čištění. Během následujících 10 let zde byly opakovaně neuspořádaně ukládány polétavý 
prach, struskové písky, směsný granulát a kamenný písek. Přes úsilí a nařízení o částečné 



  
_________________________________________________________________________________ 

38 
 

odtěžení úložiště se tak ale z kapacitních důvodů nikdy nestalo. Uložené materiály byly proto 
v roce 1988 nahrnuty do jednotného tělesa skládky a zakryty tenkou vrstvou půdy. Po roce 
1991 byla na základě žádosti zaplněna prohlubeň při vjezdu na skládku dalšími 6000 m³ 
kamenného písku. V letech 1991 až 1993 byly zeminou zakryty další části tělesa skládky. Na 
ploše 2,8 ha tak bylo ve stavu k roku 1994 uloženo 84.000 m³. 

I přes zavádějící název skládka "Otto-Deponie" se v případě tohoto objektu nejedná o 
skládku v právním slova smyslu, ale o reliktní zátěž, která byla odpovídajícím způsobem v 
projektu sanace zohledněna. Průzkumy v letech 1992/93 potvrdily podezření na vysoký 
obsah těžkých kovů a arzénu v tělese skládky a jeho vyluhovatelnost. Stejně problematické 
byly koncentrace, naměřené v profilu, který byl instalován po proudu.  Kromě toho 
vykazovala půda, která zde byla položena v roce 1995, silně erodovaná místa. Důvod pro 
sanaci byla uvedená zátěž a ohrožení vodní cestou. 

 

Obr.  4-0-7: Areál spole čnosti MRU GmbH s.r.o. se zajišt ěnou skládkou Otto-Deponie 
na pozadí. 

 

Stejně jako komplex hald na lokalitě Hütte Freiberg bylo i úložiště Otto-Deponie zajištěno 
kvalitním minerálním systémem izolace povrchu podle modelu "skupiny zakrytí B". Na tělese 
skládky byla nejprve položena 10 cm vrstva dílčího zakrytí, sestávající z půdního materiálu, 
která měla zamezit emisím prachu z uvolněného obsahu úložiště. Materiál, použitý pro 
izolační vrstvu o mocnosti 0,5 m vykazoval hodnotu kf- 10-9, což výrazně překročilo 
předepsanou hodnotu. 10-7 m/s. Nad izolační vrstvou byla položena odvodňovací vrstva o 
mocnosti 0,3 m, 1,2 m mocná retenční vrstva a 0,2 m svrchní půdy. Práce na zajištění byly 
prováděny od května do listopadu roku 2001. 
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4.2.3     Výsypky strusek v oblouku řeky Muldy 

V lokalitě Muldenhütten se nacházejí dvě haldy strusek: "Muldenbogen" a "Hilbersdorfer 
Tor", které představují dva objekty, které mají pro lokalitu mimořádný význam. Velká část 
uloženého materiálu, kterým jsou především strusky z pecí z výroby olova, pochází z raného 
19. století. Existují však zprávy o tom, že se v této lokalitě nacházela reliktní zátěž již 
předtím. Obsah haldy byl během provozu hutě rozšířen o výpalky z výroby kyseliny sírové, o 
struskový písek, pecní usazeniny a nejrůznější zbytky. Na počátku 20. století byla kapacita 
pro ukládání na haldách z důvodů blízkosti řeky Muldy a arzénové hutě, vybudované na 
plošině, zřejmě vyčerpána. Proto byl přes řeku Muldu vybudován most, který umožnil 
přesunout ukládání zbytkových látek na druhou stranu. 

Délka svahů 22 m v přední části (halda strusek "Muldenbogen") a až 41 m dlouhý svah haldy 
strusek "Hilbersdorfer Tor" v zadní části ukazují mocnost antropogenních výplní.     Během 
průzkumných vrtů bylo po 10 metrech směsi strusek, popelů, polétavého prachu zastiženo 
dalších 9 m uložených strusek, až teprve potom bylo dosaženo fluviatilních sedimentů nivy 
řeky Muldy.                                                                                                                  
Sklon svahů 33 - 37° odpovídá přirozenému úhlu tření uloženého materiálu. S hlediska 
obsahu škodlivin se výsypky strusky s vysokým obsahem As, Pb a Cd řadí vedle ostatní 
objekty projektu na sanaci reliktních zátěží. Kromě toho byla na místě bývalé plnírny zjištěna 
kontaminace výsypky "Muldenbogen" topným olejem. Cca 35 t uniklo do tělesa strusek při 
manipulacích a případně během drobných havárií. Akutní ohrožení podzemní vody v nivě na 
úpatí svahu nebylo možno i přes znečištění materiálu doložit. Souhrnně však existovalo 
dostatek důvodů pro zajištění výsypek strusky. 

Zpracování koncepce zajištění zabralo několik let. Nejprve byly v letech 1990 až 1996 
provedeny průzkumné práce. V roce 1996 byl jako výsledek těchto prací zformulován návrh 
izolace plošiny asfaltobetonem, úpatí svahu zajistit gabionovou zdí a snížit sklon svahů a 
opatřit je systémem izolace povrchu.  Ze strany památkové péče byl však vznesen 
požadavek na zachování úhlu svahů a optického dojmu svahů hald. V důsledku toho se 
pozornost zaměřila na kvalitnější izolaci ploch na plošině tak, aby bylo dosaženo cíle sanace, 
kterým bylo snížení infiltrace o 50%. 

Povodňová událost z roku 2002 dala dosud sledované koncepci novou prioritu: ochranu proti 
povodním. Vodou odnesený pruh břehu a ztráta 3600 m³ haldového mateirálu vedly k úpravě 
svahů až na 70° a posunutí paty haldy až o 4 m. V důsledku toho nebylo možno použít pro 
zajištění úpatí svahů použít původně zamýšlené gabiony. Místo toho bylo 300 m dlouhé úpatí 
zajištěno kyklopským zdivem ze žulových bloků. Kromě toho byla na svahu položena dlažba, 
sahající 0,5 m nad hladinu povodně na Muldě v roce 2002. Tato první etapa sanace 
struskových hald na lokalitě Muldenbogen probíhala od února do září 2004. 

Druhá etapa se zabývala izolací ploch na plošině, což zahrnovalo vnitřní sklon výsypky 
"Hilbersdorfer Tor". Jako izolační materiál byl zvolen TRISOPLAST®, čímž měla být podle 
projektu minimalizována infiltrace na 43%. Na vyrovnávací vrstvu o mocnosti 10 cm, 
skládající se z jemnozrnného a dobře hutnitelného materiálu byla položena vrstva min. 7 cm 
TRISOPLAST®. Následně byla položena odvodňovací vrstva, dělící geotextilie, 50 cm 
mocná zakrývací vrstva a 20 cm svrchní půdy. Zajištění bylo realizováno od počátku srpna 
do poloviny listopadu. Plošina výsypky "Muldenbogen" byla utěsněna asfaltem již v rámci 
zakrytí "staré arzénové hutě". 

 



  
_________________________________________________________________________________ 

40 
 

 

Obr.  4-0-8: Sanované výsypky strusek s částí okresní skládky v pop ředí 

 

 

 

4.2.4     Oblast Rauchblöße 

Jako "Rauchblöße" je označována cca 28 ha velká plocha, nacházející se východně od hutě 
Muldenhütten ve vyšší poloze. Označení by patrně mohlo vyplývat z odlesnění v důsledku 
staletého vlivu spalin z hutě, tato domněnka však není jednoznačně doložitelná. Stejně jako 
celá lokalita Muldenhütten mohla se i oblast Rauchblöße ohlédnout na tradiční a dlouholetou 
hornickou a hutnickou činnost. Hornické aktivity v areálu Rauchblöße jsou doložitelné až do 
18. století. V letrech 1858/59 zde byl postaven "vysoký komín" (Hohe Esse) a kanál pro 
kouřové plyny, aby bylo možno společně odvádět spaliny řady hutí. Usazovací komory 
kanálu pro kouřové plyny však byly odstraněny v šedesátých letech 20. století [44]. "Vysoký 
komín" by zhruba o 20 let později, v roce 1984, stržen. Během, následujících tří let byly 
spaliny odváděny prostřednictvím plechového komínu a od roku 1987 komínem v dnešním 
areálu společnost MRU GmbH s. r.o. [45]. 

Zátěžová situace v oblasti Rauchblöße odrážela staleté povrchové imise, protože vysoký 
obsah arzénu a těžkých kovů byl zjištěn pouze ve svrchním vrstvách půdy. Již od hloubky 1 
m byly zaznamenány výrazně nižší hodnoty kontaminace. Kromě toho bylo možno pro 
svrchních 30 cm zjistit pro obsažené pevné látky velmi nízkou vyluhovatelnost. K tomu 
přistupovala skutečnost, že po cca 2 m narazily jádrové vrty na pevnou horninu, čili zde 
existovala vrstva půdy o nízké mocnosti. V žádném z vrtů však nebyla zjištěna voda. S 
ohledem na tyto skutečnosti zde neexistovala jednoznačná nutnost sanace, jedinou možností 
dekontaminace by bylo plošné odtěžení a likvidace nejsvrchnějších metrů půdy. Při celkovém 
objemu 280.000 m³ by toto opatření stálo přibližně 9 milionů EUR, což bylo mimo veškerou 
přiměřenost. Koncepce budoucího využití nebyla k dispozici. 
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Obr.  4-0-9: Oblast "Rauchblöße", vymezená jako evr opsky významná lokalita (EVL) v 
roce 2018 s pr ůmyslovou zónou Muldenhütten (vlevo) a okresní sklád kou (vpravo) v 
pozadí.  

 

Neudiví proto, že na ploše "Rauchblöße" nebyla až do roku 2000 realizována žádná 
konkrétní opatření. V rámci realizace směrnice o EVL v Sasku byla oblast Rauchblöße v roce 
2001 navržena a vymezena jako stanoviště druhů, adaptovaných na obsahy těžkých kovů, 
jako je například vřes obecný (Calluna vulgaris). Oblast Rauchblöße hrála roli teprve od roku 
2008 v souvislosti s opatřeními v souvislosti s dioxinem.  Na místě bývalých komor, které 
byly v roce 1994 odstraněny, se v místech zbylých úložišť polétavého prachu vyskytly vysoké 
zátěže dioxinem, které představovaly ohrožení prostřednictvím přímého kontaktu půda-
člověk a transportem větrem. Zajištění této na vegetaci chudé, celkem 1.800 m² velké plochy 
bylo provedeno dvouvrstvým zakrytím. Sanační zóny byly nejprve zakryty vrstvou jemného 
rulového štěrku o mocnosti 0,15 m a následně vrstvou hrubšího rulového štěrku o mocnosti 
0,1 m. Práce byly realizovány od září do října 2013. Souhrnně lze konstatovat, že toto 
opatření vyhovělo jak požadavkům na odstranění ohrožení, ale i ochraně přírody ve formě 
malého zásahu. 

 

4.2.5     Kou řové kanály v lokalit ě Muldenhütten 

Výstavba kouřových kanálů úzce souvisela se stoupajícím technickým rozvojem hutního 
průmyslu a je dokladem řešení problematiky spalin v 19. století. Poloha v údolí a blízkost 
řeky Muldy skýtala na počátku hutnění řadu výhod. Se stoupající produkcí a s tím spojeným 
vyšším výskytem spalin se však ukázala být spíše nevýhodná. Především při pražení 
sulfidických rud z freiberska vznikal nejen oxid siřičitý, ale také oxid arzenitý, které unikali do 
životního prostředí. V 19. století se množily škody na sklizni, docházelo i k výpadkům sklizně 
v důsledku spalin z hutí. Vznikl tak veřejný tlak, který byl nakonec tak velký, že byl v lokalitě 
Rauchblöße postaven "vysoký komín", pomocí kterého mohly být spaliny distribuovány ve 
výšce šířeji. Aby bylo možno spaliny z hutních zařízení vést přímo ke komínu, byl vybudován 
podzemní systém kouřových kanálů o délce cca 1,2 km. 

Kromě odvádění spalin do "vysokého komína" měl systém kouřových kanálů další výhodu: 
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spaliny se na této cestě ochladily. Navíc došlo k vysrážení oxidu arzenitého a polétavého 
prachu. To přispělo ke snížení obsahu škodlivin ve spalinách. Na tehdejší dobu se jednalo o 
enormní pokrok, co se ochrany životního prostředí týkalo.   Provoz kouřových kanálů však 
vyžadoval v pravidelných intervalech jejich ruční vyklízení. Jelikož vysrážený polétavý prach 
vykazoval vysoké obsahy kovů, byl vracen do oběhu a využíván při hutnění. Během dalšího 
vývoje lokality Muldenhütten a v rámci dalších modernizačních projektů od sedmdesátých let 
20. století se jednotlivé úseky celého systému kouřových kanálů staly přebytečnými a jejich 
provoz byl postupně ukončován. Provoz posledního úseku kouřových kanálů byl ukončen v 
letech 1990/91 společně se starou arzénovou hutí a šachtovou pecí I. 

Ohrožení, vycházející z kouřových kanálů, spočívalo kromě jejich špatného stavebního stavu 
ve vysokém obsahu těžkých kovů a arzénu a jejich vysoké vyluhovatelnosti. Ve spojení se 
skutečností, že celý systém kanálů působil jako difuzní drenáž byla nutno sanace zřejmá. Po 
ukončení provozu kouřových kanálů pronikala jejich zdivem voda, pocházející z různých míst 
lokality Muldenhütten. Voda se zde však nejen shromažďovala, na některých místech v 
kanálu se mohla i vsakovat. 

Sanace byla časově i prostorově rozčleněna do několika etap. V rámci první akce bylo ze 
455 m kouřového kanálu odtěženo více než 1 500 t polétavého prachu. Tato část byla 
vyplněna betonem. Provádějící firmou byla společnost Feinhütte Halsbrücke GmbH s r.o., 
která měla nejen potřebné know-how pro odtěžování polétavého prachu, ale mohla jej i 
zpracovat v hutním provozu. Materiál s obsahem olova se tak stal surovinou, kterou bylo 
možno zhodnotit. Práce byly zahájeny 27. 3. 1994 a skončily náhle 4. 7. 1997. Důvodem bylo 
úplně vyčerpání rezerv společnosti SAXONIA, které byly pro tento úkol naplánovány. Teprve 
po převzetí společnosti SAXONIA městem a okresem bylo možno v pracích v roce 1998 
pokračovat, protože nyní bylo možno využít rovněž finančních prostředků ze saského 
dotačního programu pro řešení reliktních zátěží. 

Již v dubnu 1997 však došlo k propadu terénu, který si vyžádal okamžitý zásah. V rámci 
okamžitého zásahu, který probíhal od října do prosince 1998 byl odtěžen a zlikvidován 
polétavý prach v úsek kanálu v areálu společnosti MRU GmbH s r.o. Následně byla 
provedena výplň celého úseku a místo propadu zajištěno. 

Dalším úsekem byl tak zvaný "sklad pesticidů". Přesto, že se vlastní sklad pesticidů nachází 
na jiném místě (viz kapitola 4.2.8), vžilo se toto označení z důvodů jeho obsahu i pro tuto 
část kanálu, která probíhala v areálu firmy RWE Umwelt GmbH spol. s r.o. a firmy Popp und 
Lauser GmbH spol. s r.o.. Kromě polétavého prachu obsahoval i zbytky arzenitého pesticidu 
z padesátých let 20. století. Mezi srpnem a listopadem 1999 bylo vytěženo celkem 142 t 
polétavého prachu a 170 t usazených pesticidů. Kanál byl následně zajištěn 730 t materiálu 
Dämmer. 

Další zajišťovací práce v jednotlivých úsecích kouřového kanálu zahrnovaly kromě vyklizení 
a likvidace polétavého prachu i odčerpání a zpracování kontaminovaných výluhů. Jako výplň 
těchto zbývajících úseků kanálu byla použita suspenze z hnědého uhlí a políku z filtrů. Tato 
poslední část zajištění kouřových kanálu v lokalitě Muldenhütten byla ukončena v listopadu 
roku 2000. 

V období let 1997 až 2000 bylo ze 750 m kouřového kanálu celkem odtěženo 2.500 t 
polétavého prachu, odstraněny a zpracovány 3.000 m³ kontaminované vody a vyplněno 1 
700 m³ kanálu. 

 

4.2.6     Šachtová pec I a nekrytý sklad meziproduk tů 

V případě areálu Šachtové pece I (Schachtofen I) se jedná o nejstarší část hutě 
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Muldenhütten. Na ploše o rozloze 2,5 ha se dochovaly budovy, jejichž původ sahá až do 16. 
století. Vlastní huť se šachtovými pecemi byla vybudována v roce 1938 a provozována do 
roku 1991. Zvláštní částí areálu byl tak zvaný "Nekrytý sklad meziproduktů" 
(Zwischenproduktfreilager), ve kterém byly skladovány nejrůznější meziprodukty předtím, 
nežli byly použity v šachtových pecích.  Jednalo se o zbytky z ostatních hutí a 
zpracovatelských provozů, které obsahovaly různé cenné kovy.  V důsledku toho unikly do 
půdy pro tuto lokalitu netypické látky, jako nikl, chrom a měď, což bylo patrné na 
odpovídajícím způsobem žlutě zabarvené klenbě "Modré groty" (Blaue Grotte) pod skladem 
meziproduktů. Na emise těžkých kovů bylo možno usuzovat podle zčásti zničeného povrchu. 

 

Obr.  4-0-10: Severozápadní část areálu Muldenhüttten se šachtovou pecí I (vzadu  
vpravo) a novou halou na bývalém nekrytém skladu me ziprodukt ů (vpředu vpravo) v 
roce 2018 

 

Řešení tohoto areálu bylo komplikované především s ohledem na požadavky památkové 
péče. Podle těchto požadavků měly zůstat zachovány všechny budovy areálu, opěrné zdi a 
opevnění dvora hutě. Koncept sanace a odpovídající opatření musela být na tyto požadavky 
adaptována a byla v průběhu času několikrát změněna. Objekt byl zařazen do skupiny 
zakrytí A, cílem tedy bylo snížení emisí o 50%. Jako konkrétní cíle sanace bylo definováno 
odstranění kontaminace, především dioxinem a obnova stability opěrných zdí. Sanační práce 
se soustředily do čtyřech oblastí: dvůr, kychta šachtové pece II, kychta šachtové pece I a 
nekrytý sklad meziproduktů. Práce zahrnovaly především [46]: 

•    odstranění materiálu ze dvora hutě, kontaminovaného dioxiny (až do hloubky 30 cm) a 
vyplnění nezatíženým materiálem, 

•    odstranění dioxinové zátěže zdiva, 

•    zabudování materiálu, zatíženého dioxinem, pod izolaci nekrytého skladu meziproduktů, 

•    izolace nekrytého skladu meziproduktů pomocí asfaltové vrstvy, vázané na nosné vrstvy, 

•    zakrytí svahů minerálním materiálem a výsadba zeleně,  
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•    vyplnění a zajištění "Modré groty", 

•    vytvoření čelních násypů u všech opěrných zdí, 

•    izolace základy čelních násypů a zbývající plochy kychty II materiálem TRISOPLAST® a  

•    cílené zachytávání a odvádění povrchových vod. 

  

Stavební práce na zajištění terénů u šachtové pece I byly prováděny od února do října roku 
2008. Následně využita byla plocha nekrytého skladu meziproduktů. Pozemek byl prodán 
investorovi, který na něm postavil halu. Zbývající areál šachtových pecí je v majetku 
společnosti SAXONIA. 

 

4.2.7     Skládka "Hilbersdorfer Mülldeponie" 

Skládka "Mülldeponie Hilbersdorf" byla podnikovou skládkou, na které byly ukládány 
převážně demoliční odpad továrny na výrobu kyseliny sírové a některých dalších budov. 
Kromě toho sem byly uloženy menší objemy strusek, popelů a vytěžené zeminy z hutě 
Muldenhütten. Obyvatelstvo jsem ilegálně odkládalo menší množství komunálního odpadu. 
Nikdy se však nejednalo skládku v právním slova smyslu, Z tohoto důvodu bylo na tento 
objekt od začátku pohlíženo jako na reliktní zátěž. 

 

Obr.  4-0-11: Skládka Mülldeponie Hilbersdorf 12 le t po sanaci  

 

Po roce 1993 provedla obec vyrovnání terénu na plošině a položila zde vrstvu vytěžené 
zeminy za účelem vybudování skladovací plochy. V tomto stavu a na základě orientačního 
průzkumu byla skládka zařazena do rámcového sanačního projektu a byly provedeny další 
průzkumy. Nutnost zásahu byla nakonec dána z hlediska stability, protože sklon svahů na 
skládce Hilbersdorf činil až 44° a zátěž v podobě 252.000 t uloženého materiálu byla velká. A 
za druhé nestačilo zakrytí skládky z důvodů propustnosti kolem 10-5 m/s, položené během 
budování skladovací plochy, k zamezení vymývání arzénu a těžkých kovů z uloženého 
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materiálu a k dosažení předepsaného cíle sanace ve výši 10-7 m/s. 

Z důvodů jiných priorit se ale pozornost na skládku Hilbersdorf zaměřila teprve od roku 2006. 
Kromě stabilní kontury a snížení infiltrace bylo nutno udržet zásah do EVL "Oberes 
Freiberger Muldental" (Horní údolí Freiberské Muldy) v minimálním rozsahu. Sanační práce 
se proto soustředily na těleso skládky, čímž bylo nutno svahy z velké části zachovat. Pro 
odlehčení byla vybudována berma. Zakrytí, položené nad bermou, bylo tvořeno dvouvrstvým 
systémem, jak bylo ze strany orgánů veřejné správy předepsáno. Vytvořená zakrývací vrstva 
II o mocnosti 0,5 m vykazovala hodnoty kf kolem 10-8 m/s. Na tuto vrstvu byla položena 
zakrývací vrstva I jako svrchní půda o mocnosti 0,2 m, určená k vysazení zeleně. Odvodnění 
nemohlo být provedeno prostřednictvím kaskády, jak bylo původně uvažováno, protože by 
tím došlo k negativním ovlivnění populace vřesu.     Nakonec byla pro zachytávání srážkové 
vody vybudována nádrž, jejíž potrubí vedlo od přepadu až na břeh Muldy. Doba stavebních 
prací včetně výsadby sahala od července do prosince roku 2007. 

 

4.2.8     Ostatní objekty a opat ření v lokalit ě Muldenhütten 

Jelikož se nejvýznamnější reliktní zátěže nacházely ve vlastnictví společnosti SAXONIA, bylo 
na ostatních reliktních zátěžích v rámci projektu sanace realizováno pouze několik málo 
opatřeních. Již před inicializací projektu byly plochy prodány úřadem pro správu národního 
majetku NDR Treuhandanstalt (THA) prodány, na nich nebylo provedeno žádné 
zabezpečení. To se týkalo především areálu spole čnosti ENVICHEM GmbH  s r.o., na 
kterém bylo provedeno zajištění několika menších struskových svahů a nádrž s fekáliemi, 
jejíž obsah se však ukázal být hutním odpadem, silně zatíženým těžkými kovy. Vlastní sklad 
pesticidů, který se nacházel přímo pod budou s výrobou surového křemíku, byl v 
sedmdesátých letech, kdy byl zřízen, zajištěn tak, že z dnešního hlediska nelze hovořit i 
konečném zajištění. V případě všech těchto opatření však ještě neexistovala žádná 
ustanovení ohledně definovaných cílů sanace a snížení šíření škodlivých látek.  

V případě ploch, které již nespadaly do zodpovědnosti společnosti SAXONIA a patřily jiným 
firmám, nebyla zpravidla prováděna žádná opatření k jejich zajištění. To se týkalo pozemků 
firem, jako sléváry Metallgießerei  an der Mulde GmbH spol. s r.o., Popp und Lauser 
GmbH  spol. s r.o., Schill und Walter GmbH  spol. s r.o., Kessler und Zahm  a Rehwagen . 
Struskové svahy, které do areálu patřily, nebylo možno řešit z pohledu odborné ochrany 
přírody a z technického hlediska. Zbývající plochy pozemků byly zcela nebo zčásti zpevněny, 
z tohoto důvodu se vycházelo ze snížení emisí o více než 50%. V důsledku toho nebylo 
třeba provádět žádná další opatření v oblasti zajištění. 

Na lokalitě Muldenhütten existuje systém náhonů, kterým byla voda z řeky Muldy, určená k 
pohonu strojů, až do 19. století přiváděna a odváděna do a z hutních provozů. S pokračující 
industrializací přecházel pohon strojů postupně na parní sílu a později elektromotory. Tak 
zvaný Betriebsgraben Muldenhütten  (provozní příkop) tak ztratil svůj hlavní úkol. Byl ještě 
zčásti využíván k odvádění povrchových vod, odpadních vod z výroby a sociálních zařízení. 
Tento provozní náho Betriebsgraben Muldenhütten probíhá podzemí ve dvou úsecích, 
otevřené úseky byly vyplněny již v sedmdesátých letech 20. století. V rámci historického 
průzkumu z roku 1994 existoval předpoklad, že z tohoto provozního příkopu bude nutno 
odtěžit zde uložené sedimenty. Z tohoto důvodu bylo navrženo jeho zařazení do rámcové 
koncepce sanace. Teprve v roce 2005 byl jako další krok proveden orientační průzkum obou 
úseků příkopu s cílem ověření nutnosti dalších opatření. Pro horní úsek nebylo i přes 
existenci kontaminované vodní plochy zjištěno žádné relevantní ohrožení povrchových vod 
[47], protože tento úsek je s Muldou spojen pouze v případě povodňových událostí a 
neprobíhá zde kontinuální výměna s podzemní vodou a lidé k této vodě nemají žádný 
přístup. Dolní úsek byl do roku 1995 využíván pro odvádění shora uvedených odpadních vod 
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z této oblasti, poté se plnil již pouze výluhy a povrchovou vodou z oblastí šachtové pece I a 
nekrytého skladu meziproduktů. Průzkumy v roce 2005 zde potvrdily výrazně nižší zátěž 
škodlivými látkami, nežli ještě v roce 1994. Kromě toho byla velká část uložených sedimentů, 
které byly rozhodující pro zařazení do projektu na sanaci reliktních zátěží, odnesena během 
povodně v roce 2002. Nízký průtok a skutečnost odvodnění do freiberského důlního díla 
společně se shora uvedenými důvody vedly ke stanovisku, že Freiberská Mulda je dolní částí 
provozního příkopu ovlivněna pouze nepodstatně [48]. Pro oba úseky provozního příkoppu 
tak nebyla zjištěna žádná další potřeba. 

  

A nakonec se ještě zmíníme o areálu posledního hutního provozu, který na této lokalitě 
zůstal, společnosti Muldenhütten Recycling  und Umwelttechnik GmbH (MRU) -  V této 
třetí největší huti olova v Německu jsou recyklovány staré akumulátory, ze kterých je 
získáváno olovo. V podzemní areálu se tak jako u ostatních firem v této lokalitě nacházejí 
antropogenní uloženiny, které se kromě strusek skládají z velké části s drcené ruly a 
zvětralého materiálu. Obsahy škodlivin, zjištěné v rámci orientačního průzkum, zadaného 
společností MRU, jsou srovnatelné s ostatními plochami na lokalitě Muldenhütten. Rovněž v 
případě areálu MRU bylo z důvodů vysokého počtu zpevněných ploch, úpravy všech 
povrchových vod a kontrolovaných výrobních procesů upuštěno od opatření na zajištění této 
lokality.      Kouřové kanály, které se na tomto místě nacházejí, byly vytěženy a vyplněny 
společností SAXONIA. Jediným relevantním objektem, který zde zůstal, byl svah v lokalitě 
"Otto-Tor". Halda, která vznikla patrně po roce 1945, vykazovala 6 m mocné uloženiny z 
popelů a strusek společně s drcenou rulou. Svrchní vrstvy sestávají ze zvětralé ruly. Přesto, 
že svah v lokalitě Otto-Tor byla v dřívějších koncepcích sanačního projektu zohledňována, 
nebyl nakonec do rámcové sanační koncepce zařazen a nebyla tedy ani řešen. V roce 2006 
však byl společnosti MRU po dohodě s příslušnými orgány zajištěn podobně, jako ostatní 
objekty, zajišťované společností SAXONIA. 

 

4.3     Lokalita Halsbrücke 

Huť Halsbrücke, založená v roce 1612, se dlouhou dobu soustředila na získávání stříbra a 
olova, podobně jako huť v lokalitě Muldenhütten. Do doby, nežli bylo hornictví ve freiberském 
regionu v roce 1913 poprvé ukončeno, byly v Halsbrücke zpracovávány z velké části 
freiberské rudy. Výroba poté pokračovala až do znovuobnovení těžby ve třicátých letech 20. 
století importovanými rudami. Huť Halsbrücke se specializovala na získávání cenných kovů a 
zpracování mědi. Technologie amalgamace, používaná při produkci cenných kovů, byla 
důvodem k vyslovení podezření na výskyt kontaminace rtutí v této lokalitě. Kromě toho byla 
na této lokalitě, stejně jako ve Freibergu a Muldenhütten, provozována výroba kyseliny 
sírové. Počínaje šedesátými lety 20. století se pozornost v Halsbrücke soustřeďovala stále 
více na zpracování, nežli získávání. Pro tyto účely byly vedle původního provozu vybudovány 
ještě Provoz II a Provoz III. 
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Obr.  4-0-12: P řehled relevantních objekt ů v lokalit ě Halsbrücke, Provoz I v roce 1989 
(dole vlevo) a 2018 (dole vpravo)  

 

Rovněž na lokalitě Halsbrücke se nacházejí uloženiny nejrůznějších výrobních zbytků z 
dlouhé doby provozování dolů. Na jednu stranu byla celá lokalita v nivě řeky Muldy vyplněna, 
na této výplni byl vybudován Provoz I. Na druhou stranu existovaly v podobě výsypek strusek 
"Hohe Esse", "Obere Schlackenhalde" a "Pochwerkshalde" tři charakteristické objekty, které 
hrály v pozdějším sanačním projektu významnou úlohu. 

 

4.3.1.    Výsypka strusek Obere Schlackenhalde 

Výsypka Obere Schlackenhalde (horní výsypka strusek) je zástupcem starých hald, které 
byly provozovány hluboko v minulosti. V důsledku toho téměř neexistuje žádná dokumentace 
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k látkám, uložených na této 1,54 ha velké ploše. Obsah výsypky je podobný, jako obsahy 
ostatních hald a skládá se nejspíše ze strusek s obsahem těžkých kovů, polétavého prachu, 
stavební sutě a vytěžené zeminy.   Podle výsledků historického průzkumu z roku 1995 se 
výsypka Obere Schlackenhalde skládá z 95% strusek, které většinou pocházejí z výroby 
olova. To se odrazilo i v chemických rozborech haldového materiálu, který vykazoval v 
průměru 21.562 mg/kg olova v pevné hmotě a 7,82 mg/l ve výluhu [1].. S ohledem na její 
srovnatelně malou velikost však nebyla v projektu na předních místeh. V souladu s 
předběžnými požadavky na zakrytí byla horní výsypka strusek Obere Schlackenhalde 
zařazena do "Skupiny zakrytí A". Pro zamezení úniku škodlivin bylo tedy nutno zde vytvořit 
dvouvrstvé zakrytí o mocnosti nejméně 0,7 m.  

 

Obr.  4-0-13: Stav výsypky Obere Schlackenhalde p řed sanací, vlevo: plošina, vpravo: 
severozápadní svah  

 

Práce na sanaci včetně projektových prací započaly teprve v roce 2003. Problematické 
přitom byly především požadavky legislativy na ochranu přírody. Jelikož se ukázalo, že 
severní až východní svahy jsou prokazatelně stanovištěm ještěrky obecné a lišejníků s 
tolerancí těžkých kovů, nesměla se zde provádět žádná opatření. Aby bylo přesto dosaženo 
stanoveného cíle zbytkového průsaku < 50%, bylo nutno v ostatních třech sanačních zónách 
haldy zajistit vyšší kvalitu zakrytí. Toto zakrytí bylo realizováno z vazných půd s výrazně 
nižšími koeficienty propustnosti, nežli bylo požadováno. Zajišťovací práce byly provedeny v 
roce 2005. 

 

4.3.2     Výsypka Pochwerkshalde 

Stejně, jako horní výsypka strusek Obere Schlackenhalde patří i halda Pochwerkshalde 
(halda stoupy) mezi staré výsypky. Její nosný povrch činí 1,2 ha a nachází se uprostřed obce 
Halsbrücke. Jelikož plošina této haldy byly zastavěna již v roce 1910 a směrem k sousedící 
ulici stála zeď, pochází materiál, uložený na této haldě, patrně z 18. a 19. století. Z velké 
části se jedná o stavební suť a strusky a zčásti vyzdívky pecí.   Díky blízkosti k halsbrückému 
živci se nabízí domněnka, že v případě haldy Pochwerkshalde bylo sloučeno několik 
hornických výsypek. Kromě typicky vysokého obsahu arzénu, olova a kadmia hrála velkou 
roli rtuť, která oproti očekávání nepocházela z odpadu amalgámovny, která se nachází hned 
vedle. Spíše pochází z polétavého prachu, který ulpěl na vyzdívkách z kouřových kanálů. 
Rtuť v polétavém prachu zase pochází z přirozeného obsahu hutněných freiberských rud. 
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Obr.   4-0-14-  Situace na hald ě Pochwerkshalde p řed sanací: Svah u Feinhütte (vlevo) 
a přístup ke kou řovému kanálu (vpravo). 

 

Halda Pochwerkshalde byla v rámci sanačního projektu zařazena do kategorie "A" podle 
předběžných požadavků na zakrytí, které předepisují zakrytí vrstvou půdy o mocnosti 0,5 m 
a hodnotou kf < 10-6 m/s. Materiál, který byl pro zakrytí použit, předepsané hodnoty výrazně 
překročil hodnotami mezi 10-8 a 10-10 m/s. Následně byla položena 0,2 m mocná vrstva 
ovdělávatelné zeminy a vysázena zeleň. Sanaci komplikovala stávající média, která musela 
být přeložena a požadavky památkové péče. Ty zahrnovaly zachování opěrné zdi, 
pozůstatku zdiva, které bylo součástí severozápadního svahu, přístup ke kouřovému kanálu 
a formu výsypek. To mělo za následek zvýšené nároky na stavební práce a zvýšené náklady 
cca 46 %. Sanační práce byly provedeny v roce 2003. V květnu 2004 přešla výsypka 
Pochwerkshalde z vlastnictví společnosti SAXONIA do příslušnosti obce Halsbrücke. 
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Obr.  4-0-15: Letecký snímek vrchní haldy strusek O bere Schlackenhalde (vlevo) a 
haldy Pochwerkshalde (vpravo) více než 12 let po sa naci  

 

4.3.3     Výsypka strusek "Hohe Esse" 

Na výsypce strusek "Hohe Esse" (vysoký komín) byly strusky a další odpady z výroby 
ukládány od roku 1917, protože kapacity v huti Halsbrücke byly s ohledem na polohu v 
úzkém údolí vyčerpány. Bylo rozhodnuto o vybudování lanovky, kterou byly odpady 
dopravovány přes řeku Muldu na blízkou plošinu. Aktivně používána byla 30 let až do 
ukončení provozu v roce 1961.  Tímto způsobem bylo uloženo cca 225.000 t strusek v 
podobě nasypaného kužele, které se táhne až do údolí. Vrchol kužele byl snesen již po 
zastavení hutního provozu, podíl hrubé frakce a odtěžené strusky byly znovu použity v 
šachtové peci v Muldenhütten. Jemná frakce na vzniklé horní plošině zůstala. Až do roku 
1990 zde bylo nelegálně uloženo i určité množství komunálního odpadu. 

Z hlediska rizikového potenciálu nebylo možno pro výsypku strusek "Hohe Esse" do roku 
1992 konstatovat žádné přímé ohrožení podzemní vody, protože velká část infiltrované vody 
mizí patrně v hornických ražbách, které se nacházejí pod haldou. Vliv zatížené vody na 
Freiberskou Muldu nebylo možno doložit. Vlastní nebezpečí bylo spatřováno v emisích částic 
vzduchem, opatření se tedy soustředila především na tuto oblast. 

Legislativní specifikum haldy "Hohen Esse" spočívala v tom, že podléhala hornímu právu. 
Aby bylo možno vyjmout tuto haldu z báňského dozoru, byl v roce 1993 zpracován 
Závěrečný provozní plán, ve kterém se předpokládalo zakrytí horní plošiny a osázení zelení. 
Pro tyto účely bylo mezi lety 1993 a 1994 použito celkem 50.000 t půdy ze stavebních 
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projektů v okolí. Jako první zeleň ze byly sázeny místní druhy listnatých dřevin. Poté bylo 
území přenecháno přirozené sukcesi. Báňský dohled nad touto výsypkou strusek skončil v 
roce 1997. 

 

Obr.   4-0-16: Halda "Hohe Esse" se zdí na úpatní s vahu a nadzemní kou řový kanál 
(vpravo) v roce 2018. 

 

Jelikož se halda stále ještě nacházela ve vlastnictví společnosti SAXONIA, hrála roli v 
sanačních projektu znovu od roku 2013. V rámci detailního průzkumu byl znovu prověřen 
rizikový potenciál. Nízký výluh strusek opětovně potvrdil nízké ohrožení vody. Dosud 
nezakryté plochy strusek však byly zdrojem emisí prachu, kterým bylo třeba zamezit. Z celé 
řady navržených variant bylo některé nutno odmítnou z důvodů ochrany přírody a památek. 
Jednalo se o varianty, které souvisely především se změnou formy a tím se zásahy do 
etablované flóry. Nakonec byla upřednostněna a realizována kombinace inženýrsko-
technických a technicko-biologických opatření. První z těchto opatření zahrnovala 
vybudování 80 m dlouhé, na sucho zděné zdi, obložené rulou na úpatí haldy jako hranice k 
silnici, odvádění povrchových vod za zdí a kamenný zához 348 m³ v dolní jemnozrnné části.  
Inženýrsko-biologické práce zahrnovaly výsadbu keřů, přesun struskových kamenů s 
porostem lišejníků, výsadba do hydrogelu a výsev travního semene, ošetřeného proti 
houbovým chorobám. Obě naposledy uvedená opatření měla pomoci etablování porostu na 
ploše, exponované jižním směrem a vystavené místy extrémním teplotám a velkému suchu. 
Monitoring vývoje porostu, který je součástí plánu následné péče, ukázal, že po prvních třech 
letech odumřelo zhruba 60% rostlin. Osvědčili se především kručinka a kosodřevina. 
Opatření na výsypce strusky "Hohe Esse" byla ukončena na počátku roku 2007. 
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4.3.4   Plochy podél nadzemního kou řového kanálu 

"Vysoký komín" (Hohe Esse), který dal haldě jméno, byl postaven o 30 let později podle 
vzoru v Muldenhütten, aby odváděl z údolí spaliny hutního provozu. Spojení mezi hutí a 
komínek zajišťoval kouřový kanál, který začíná pod zemí a krátce před přechodem řeky 
Muldy pokračuje jako nadzemní kanál. Z hlediska reliktních zátěží však nebylo relevantní 
zařízení samotné, protože je ještě v provozu, ale plochy podél nadzemního vedení 
kouřového kanálu. Občas bylo nutno kanál vyčistit od polétavého prachu pomocí k tomu 
určených otvorů na obou stranách. Odtěžený materiál byl nejprve meziuložen přímo u 
kanálu. Jeho likvidace, která zbyla zčásti realizována jeho vrácením do výroby, probíhala 
zpravidla později, v důsledku byla významná část polétavého prachu roznesena deštěm a 
větrem. To vedlo k vysoké kontaminaci ploch podél kouřového kanálu těžkými kovy, 
arzénem, dioxiny a furany, což představovalo důvod pro naléhavou sanaci. Jelikož nejvyšší 
zátěž vykazovalo svrchních 20 cm a enormní svažitost a porost umožňovaly provedení 
zakrytí pouze velmi obtížně, bylo provedeno odtěžení 15 ploch a likvidace půdy. Tyto práce 
bylo možno realizovat ručně, neboť řešené plochy nebyly velkou mechanizací přístupné. V 
dubnu 1997 tak bylo tímto způsobem odebráno cca 20 m³  kontaminované zeminy a odborně 
zlikvidováno. 

 

4.3.5   Ostatní objekty a opat ření na lokalit ě Halsbrücke 

Na lokalitě Halsbrücke existovaly některé dílčí plochy, které byly přiřazeny jiným uvolněným. 
Pro tyto objekty bylo nutno provést průzkumy a vyhodnocení rizik. Z toho nevyplynula 
nutnost realizace opatření, protože se z velké části jednalo o zpevněné plochy nebo plochy, 
které vykazovaly nízkou úroveň zatížení škodlivými látkami. Následně tedy budou popsány 
pouze ty objekty, na kterých byla v rámci sanačního projektu realizována konkrétní opatření. 

Jako první je nutno uvést sanaci p ůd v souvislosti s investicemi  v areálu společnosti 
Saxonia Edelmetalle GmbH s r.o. V rámci plánované výstavby hal bylo možno vycházet z 
enormního výskytu silně kontaminované vytěžené zeminy. Množství, které mělo být 
likvidováno, mělo přitom být co nejnižší. Jelikož měl být nový objekt postaven přímo nad 
bývalou výrobnou modré skalice, vyskytla se podle očekávání vysoká zátěž mědí, 
přesahující významně zátěže na ostatních objektech, řešených v rámci sanačního projektu 
(až 7000 mg/kg). Díky provedení podlahy haly bylo možno odtěženou zeminu o objemu 630 
m³ opět použít v místě, což s ohledem na legislativu na ochranu půd představovalo 
smysluplnou variantu. Nalezené staré základy bloků a voda, obsahující měď, byly řádně 
zhodnoceny, případně zlikvidovány. Hlavní výhoda tohoto opatření spočívala tak jako v 
případě hutě ve Freibergu ve zpevnění plochy a cíleném odvádění srážkové vody, tím bylo 
zamezeno infiltraci. 

Dalším menším objektem byla dolní výsypka strusky "Untere Schlackenhalde ". Z této 
zhruba 0,4 ha velké haldy, která patrně obsahovala 24.000³ strusek, nebylo po roce 1985 už 
mnoho vidět, neboť v tomto roce došlo k propadu terénu, který byl struskou vyplněn. Zůstala 
zde brownfields, vyplněná struskou. Analogicky s navazujícím územím byla vytvořena 
kontura plochy a v souladu s požadavky na zakrytí skupiny A byla plocha zajištěna vrstvou 
půdy o mocnosti 0,7 m a rekultivována. Tyto práce však probíhaly mimo sanační projekt 
společnosti SAXONIA a byly prováděny obcí Halsbrücke. 

Skládka "Mülldeponie Halsbrücke " představuje staré úložiště, vzniklé neřízeným ukládáním 
komunálního odpadu, popele až po karoserie automobilů po druhé světové válce. Od roku 
1960 byla tato skládka oficiálně vyhlášena jako místo pro ukládání komunálního odpadu. 
Podle odhadů se jednalo o cca 32.500 m³, uložených na ploše 1,26 ha. Velká část 
uloženého materiálu byla provizorně zakryta vytěženou zeminou a stavební sutí a patrně 
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také struskami. V roce 1995 byla tedy tato plocha během historického průzkumu zastižena 
jako nevyužívaná, zarostlá plocha. Další řešení spočívalo v roce 2004 pouze v odtěžení a 
likvidaci velkoobjemového odpadu v rámci sanačního projektu. O zbývající uložený 
komunální odpad se musela postarat obec Halsbrücke sama. 

 

Obr.  4-0-17: Odt ěžení a likvidace velkoobjemového odpadu na skládce Halsbrücke 

 

V dobách aktivní důlní a hutní činnosti se v obci Halsbrücke nacházela řada náhonů, 
přivádějících vodu pro nejrůznější výrobně technické procesy. Pro sanační projekt 
společnosti SAXONIA byl zajímavý tak zvaný "Bergwerkskanal" (Důlní kanál), vybudovaný v 
leteceh 1787/88 a který do roku 1868 sloužil k dopravě rud z obce Großschirma do 
Halsbrücke. Horní část náhonu byla vyschlá a zakrytá. Otevřené části náhonu sloužily do 
roku 1994 k odvádění povrchových a provozních vod, poté vyschla i tato jeho část. Jako 
vody, tak i v náhonu uložené kaly vykazují vysoké obsahy těžkých kovů, což vyvolalo 
potřebu sanačního zásahu. Horní část náhonu byla v roce 2011 vyplněna 750 m³ tekuté 
půdy. Do otevřeného dolního úseku bylo v roce 2006 v rámci odstraňování povodňových 
škod uloženo Saskou zemskou správou přehrad 3.800 m³ kontaminovaných půd. Následně 
bylo vytvořeno těleso profilu pro celý pozemek 174/47 v katastrálním území Halsbrücke, 
které zahrnovalo i vyplněný náhon.  Toto těleso bylo základem pro následnou, 2 m mocnou 
vrstvu zakrytí podle modelu ve "Skupině zakrytí A". Poslední uvedené opatření bylo 
realizováno pd 1. 7. 2013 do 10. 10. 2013. 
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Obr.  4-0-18: Letecký snímek vypln ěného náhonu v Halsbrücke s navazujícím zakrytím 
pozemku 174/47 z roku 2018. 

 

4.4     Komplex Davidschacht 

Jméno dala tomuto komplexu hlavní jáma freiberského dolování, hloubená od roku 1835. 
Během hornické činnosti do roku 1913 a v letech 1936 až 1969 zde byly těženy rudy, 
zpracovávané v okolních hutích. Konečné hloubka 736 m bylo dosaženo v roce 1942 během 
druhé světové války. Šachta Davidschacht tak představuje nejhlubší svislou šachtu nálezné 
jámy Himmelfahrter Fundgrube, jednoho z nejvýznamnějších rudných dolů ve Freibergu. V 
letech 1947 - 1950 usilovala spolčenost SAG „Wismut" o získání uranu pomocí stávajícího 
úpravárenského provozu. Nízký obsah uranu v olovo-zinkových rudých ve Freibergu však 
vedl k tomu, že se celý tento  záměr stal nerentabilním. 
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Relevance lokality z hlediska reliktních zátěží však nevycházela z areálu šachet jako 
takových, ale z usazovacích nádrží Davidschacht a Hammerberg a z výsypky 
Grobbergehalde, vybudovaných během provozu. Díky nedostatku hlubších poznatků o tom, 
jaká rizika skutečně z těchto reliktních zátěží vycházejí, byl na komplex Davidschacht v rámci 
sanačního projektu SAXONIA a v rámcové sanační koncepci po dlouhou dobu vyčleněn 
nízký objem finančních prostředků. První výsledky, které ukazovaly na výrazně silnější zátěž, 
se ukázaly při prohlídky štoly Königlich Verträgliche Gesellschaft Stolln, probíhající v podloží 
hald. V tuto dobu se sanační projekt již nacházel ve velmi pokročilé fázi a byla stanovena i 
alokace finančních prostředků. V období zbývajících let do konce doby realizace projektu tak 
mohlo být v této lokalitě přijato a zrealizováno pouze několik málo opatření. 

 

 

Obr.  4-0-19: P řehled komplexu Davidschacht (naho ře) a letecký snímek z roku 2012 
(dole vlevo) a 2018 (dole vpravo); malý snímek: san ace usazovací nádrže Hammerberg 

 

4.4.1     Areál šachet Davidschacht a výsypka Grobb ergehalde 

Areál Davidschacht se nachází na plošině starší důlní haldy, která byla během hornické 
činnosti průběžně rozšiřována a zastavována. Po definitivním ukončení důlní činnosti v roce 
1969 byly stávající budovy využívány nejrůznějšími provozy bývalého důlního a hutního 
kombinátu. U příležitosti privatizace a prodeje těchto pozemků po roce 1990 byl proveden 
průzkum kontaminace této lokality. Výsledkem byly podle očekávání zvýšené obsahy těžkých 
kovů v hrubém materiálu v podloží. Lokální znečištění, například minerálními oleji, bylo 
odstraněno investory ve vlastní režii. 

Ve vztahu k řešení reliktních zátěží nebyla v areálu Davidschacht a na výsypce 
Grobberghalde do roku 2007 přijata žádná opatření. Současně s obnovou prospekce od roku 
2007 plánoval vlastník umístit na volné ploše haldy fotovoltaické zařízení. Účastníky projektu 
to přivedlo k rozhodnutí, provést okamžitou sanaci, jejíž provedení by po vybudování 
fotovoltaického zařízení již nebylo možné. Zajištění předpokládalo utěsnění plošiny 
materiálem TRISOPLAST® s cílem zamezit infiltraci. Z důvodů svého sklonu a rozpětí byly 
svahy ponechány nezakryté. Poslední úprava izolace povrchu proběhla podle pravidel pro 
práce s materiálem TIRSOPLAST® analogicky s komplexem hald v huti ve Freibergu (viz 
Tabulka 1). 
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Obr.  4-0-20: Bývalá svislá jáma David-Richt-Schach t se sanovanou a nov ě využitou 
plošinou haldy 

 

Specifikum tohoto sanačního opatření spočívalo ve vybudování odvodnění a systému izolace 
povrchu. Pro odvádění dešťových vod z 2,7 ha velké plochy bylo nutno realizovat náročnou a 
nákladnou variantu o celkové délce cca 1 km a s výškovým rozdílem 100 m. Voda z plošiny 
haldy je odváděna přes plošinu usazovací nádrže Davidschacht, na jejímž konci je pak 
odváděna po svahu kaskádou a pomocí příkopu do nádrže pro zadržování dešťové vody. Z 
této nádrže pak je odváděna dále na druhou kaskádu a následně k zaústění do Freiberské 
Muldy. 

Celkové stavební práce na izolaci povrchu a na odvodňovacích zařízeních byly zahájeny v 
červenci 2008 a ukončeny v listopadu stejného roku. 

 

4.4.2     Usazovací nádrž Davidschacht 

Současně se začátkem čtvrtého rozkvětu freiberského hornictví od roku 1936 byly v areálu 
Davidschacht zavedeny nové úpravárenské technologie. Za tímto účelem byla postavena 
úpravna, která byla zprovozněna v roce 1944. Základním principem bylo nadrcení rudy a 
následné oddělení okolní horniny pomocí flotace. Takto vzniklý kal byl odváděn do odkaliště 
[49]. Provoz zařízení byl s koncem druhé světové války přerušen a znovu zahájen teprve v 
roce 1950. Spolu s narůstající těžkou rud a jejich úpravou se zvyšovalo i množství odpadu, 
což si od roku 1951 vyžádalo vybudování usazovací nádrže Davidschacht severovýchodně 
od odkaliště. Do roku 1964 sem bylo uloženo průměrně cca 60.000 m³ ročně.  Po vyřazení 
usazovací nádrže Davidschacht z provozu byly v oblasti hrází a na plošně ukládány 
nejrůznější materiály, mimo jiné domovní odpad, recyklovaný materiál a zbytky stavebních 
sutí [49]. Na některých místech byla kromě toho provedena výplň zeminou za účelem 
podpory rozvoje vegetace. 

  

Ještě před zahájením sanačního projektu byla v roce 1993 v rámci opatření na vytváření 
pracovních míst prověřována situace na této lokalitě z hlediska zátěže škodlivými látkami. 
Během sanačního projektu bylo od roku 1994 realizováno několik průzkumů, jejichž cílem 
bylo získat přesnější obraz zátěže a možného rizikového potenciálu (viz Tabulka 2). Kromě 



  
_________________________________________________________________________________ 

57 
 

historického průzkumu bylo v prvních letech sanačního projektu zadáno ověření stability. 
Jelikož ostatní objekty měly vyšší priority, proběhly detailní průzkumy teprve o 10 let později. 
V případě usazovací nádrže Davidschacht, která je většinou sledována a vyhodnocována 
společně s haldou Grobbergedamm, bylo možno prokázat ohrožení v důsledku emisí 
škodlivin, především Cd. Hlavními cestami šíření kontaminace jsou stařiny pod usazovací 
nádrží, jako například štola Königlich Verträgliche Gesellschaft Stolln (VGS), přirozené 
pukliny a poruchové zóny a hydporemický odtok v zóně rozkladu ruly [49]. 

Tím se z hlediska reliktních zátěží potvrdila relevantnost této lokality a potřeba sanace [50]. V 
souladu se Saskou metodikou pro řešení reliktních zátěží byl následně vypracován sanační 
průzkum, v rámci kterého byly vzájemně porovnávány různé varianty zajištění [51]. Prioritně 
jsou navrhována opatření pro sanaci pramenů, kdy by velká část usazovací nádre měla být 
překryta zakrytím povrchu za účelem snížení emisí v důsledku poklesu vytváření výluhu [49]. 
Budoucí sanace usazovací nádrže Davidschacht tak má přispět ke zlepšení dobrého 
chemického stavu Freiberské Muldy, jehož dosažení je požadováno směrnicí 2000/60 ES, 
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 

 Tabulka 2 : Dosud realizovaná opat ření na usazovací nádrži Davidschacht 

 

Opatření č.                      Krátké ozna čené opat ření                       Dokon čení 

3.004 Mapování biotopů, usazovací nádrž Davidschacht listopad 1994 

3.014 Historický průzkum usazovací nádrže 
Davidschacht 

říjen 1995 

3.133 Ověření stability usazovací nádrže Davidschacht Prosinec 1999 

3.234 Detailní průzkum vodní cesty, usazovací nádrž 
Davidschacht 

Únor 2009 

3.275 Pokračování průzkumů vodní cesty Červenec 2012 

3.281 Sanační průzkum usazovací nádrže Davidschacht Září  2017 

Ověřování různých variant sanace zahrnovalo rovněž zohlednění právních hledisek. Z 
pohledu ochrany přírody představuje cenné stanoviště porost, vzniklý sukcesí, části plošiny 
jsou klasifikovány jako les a ovocný svah je z hlediska svých rozměrů krajinným prvkem 
freiberského hornictví, který má být chráněn. Během realizace některé z variant zajištění by 
museli být zohledněny uvedené zájmy. 

 

4.4.3     Usazovací nádrž Hammerberg 

Objem usazovací nádrže Davidschacht, který byl k dispozici v roce 1964 byl až na drobnou 
rezervu vyčerpán. Aby bylo možno i nadále udržet těžbu rud a jejich úpravu, byla v roce 1960 
zahájena výstavba další odkalovací nádrže. Prvním krokem bylo vybudování hráze za 
účelem uzavření údolí. Na usazovací nádrži Hammerberg, která hraničí na jihu s komplexem 
Davidschacht, měly být odpady ukládány až do úrovně plošiny hornické výsypky. Současně s 
ukončením hornické činnosti ve Freibergu v roce 1969 se tento záměr stal zbytečným Na 
ploše o rozloze cca 5 ha bylo za posledních 5 let provozu uloženo cca 330.000 m³ kalů. 

 

 Tabulka 3 : Realizovaná opat ření pro usazovací nádrž Hammerberg 
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Opatření č.                        Krátké ozna čené opat ření                       Dokon čení 

  

3.014 Historický průzkum usazovací nádrž Hammerberg říjen 1995 

3.028 Orientační průzkum vodní cesty na usazovací nárži 
Hammerberg 

listopad 2003 

3.219 Detailní průzkum vodní trasy, skládka Spülhalde 
Hammerberg. 

červen 2006 

3.254 Projektová příprava odvodnění usazovací nádrže 
Hammerberg ... 

Únor 2009 

3.255 Stabilita usazovací nádrže Hammerberg po zemním 
objektu 

březen 2009 

3.274 Sanační plán (až do výkonnostní fáze 5 HOAI), 
usazovací nádrž Hammerberg 

listopad 2013 

 

Projekty na uzavření skládky v roce 1970 předpokládaly "vytvoření vrstvy odpadů s ev. 
přísadou čistírenských kalů. Následně měla být vytvořena půda a provedena výsadba [41]. 
Zda a v jakém rozsahu bylo toto opatření realizováno, nebylo možno ověřit. Po roce 1980 byl 
terén zpevněn struskami a dalšími materiál a využíván pro výstavbu garáží. 

V rámci rámcové koncepce sanace projektu společnosti SAXONIA na řešení reliktních zátěží 
z roku 1996 [17] byla usazovací nádrž Hammerberg uvedena pouze s náklady na další 
průzkumy a drobnější opatření pro zlepšení stability. Jak ukázaly pozdější průzkumy, byl 
rizikový potenciál v této době podceněn. Výchozím bodem dalších průzkumů (viz Tabulka 3) 
byly výsledky s měřícího bodu 3119, který tvoří výtok starého systému odvodnění usazovací 
nádrže Hammerberg. Mezi lety 1993 a 2005 zde byla zjištěna zvýšená zátěž vody, což bylo 
důvodem pro detailnější sledování vodní cesty. Na profilech, měřících podzemní vody, které 
byly za tímto účelem instalovány po i proti proudu usazovací nádrže, byly naměřeny na 
odtoku vyšší zátěže. Na těchto zvýšených hodnotách se podílel výtok z předčišťovací 
nádrže, který byl zatížen hornickou haldou lokality Davidschacht. Jako řešení bylo 
upřednostněno snížení propustnosti haldy a vysušení předčišťovací nádrže. Teprve po 
nabytí porcelánky s kalovou jímkou společností SAXONIA bylo možno tuto variantu dále 
rozvíjet. S finančními prostředky na sanaci usazovací nádrže Hammerberg však sanační 
projekt nepočítal. Na základě předchozích zkušeností se zajištěním "Staré cínové hutě" byla 
sledována myšlenka, vytvořit těleso zakrytí ze zeminy, vytěžených během stavebních prací 
ve Freibergu a okolí. Tím by na jednu strany došlo k zajištění reliktní zátěže a současně by 
došlo ke zhodnocení typických freiberských půd. Po projednání s příslušnými orgány veřejné 
správy byla tato varianta nakonec schválena. S realizací bylo započato v roce 2012. 
Usazovací nádrž se tedy aktuálně nachází ve fázi sanace, která bude podle předpokladů 
trvat do roku 2021. 
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4.5     Ostatní d ůležité lokality sana čního projektu 

4.5.1       Lokalita "Alte Zinnhütte" 

Lokalita "Alte Zinnhütte" (stará cínová huť) nepatřila mezi čtyři hlavní provozy důlního a 
hutního kombinátu BHK. Tato huť se nachází na jižním okraji města Freibergu a byla 
postavena ve třicátých letech 20.století. Předtím se zde na 3,5 ha velkém areálu nacházela 
sklárna. Produkce cínu zde byla zahájena v roce 1936 a provozována až do roku 1978. 
Během této doby existovala na této ploše hustá zástavba (viz obr. 4-21), která byla po 
ukončení získávání cínu do roku 1991 téměř úplně odstraněna. 

  

Obr.  4-0-21: Plán lokality "Alte Zinnhütte" se sta rou zástavbou až do doby ukon čení 
provozu v roce 1978 (zm ěněno podle [52]).  

 

Odpady jak ze sklárny, tak i z cínové huti, byly s vysokou pravděpodobností ukládány v 
tomto areálu. Velká část cínových strusek byla později využita pro výrobu minerální vlny, 
kromě toho vzniko velké množství polétavého prachu. V roce 1995 kromě toho ještě 
existovala halda se skleněnými střepy, které sem však byly uloženy teprve po roce 1978. Na 
pozadí těchto skutečností nejsou výsledky detailních průzkumů kontaminace půd překvapivé. 
Kromě typických zástupců As, Pb a Cd byly jak v pevných látkách, tak i ve výluhu doloženy 
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vysoké koncentrace cínu (až 18.000 mg/kg, případně  1000 µg/l). Tyto zátěže však byly v 
celém areálu rozmístěny velmi rozdílně. Velmi vysoké hodnoty byly zjištěny v oblasti 
šachtové pece a kouřového kanálu, protože tam je podíl polétavého prachu nejvyšší (viz obr. 
4-21). V období od roku 1992 do roku 2005 nebyla vlastníkem těchto pozemků společnost 
SAXONIA, protože stará cínová huť byla jako jedna z prvních ploch prodána investorovi. V 
rámci pozdější sanace však byla opět vykoupena zpět. Během této doby byl areál investorem 
využíván jako mezisklad kontaminovaných půd MKW. Dalším problémem bylo radioaktivní 
záření uložených cínových strusek na výsypce strusek v jihozápadní části areálu, které 
překračovalo limitní hodnotu 300 nSv/h. Na základě výsledku detailního průzkumu 
představuje uložený materiál ohrožení následujících předmětů ochrany: 

•    půda, 

•    povrchové vody (vodní tok Münzbach) a  

•    podzemní voda 

[52]. Škodlivé látky se šíří především vodní cestou a jsou transportovány infiltrujícími se 
srážkami. Celkově byla pro lokalitu "Alte Zinnhütte" konstatována potřeba sanace, tato 
potřeba se však od dosavadního postupu lišila v tom smyslu, že toto opatření bylo celé 
koordinováno, realizováno a monitorováno ve vlastní režii společnosti SAXONIA. 

Pro zajištění lokality byla společností SAXONIA zpracována koncepce, předpokládající 
zakrytí typickými freiberskými zeminami, vytěženými v rámci stavebních prací v regionu. Tyto 
geogenně a antropogenně zatížené zemní hmoty tak byly současně zhodnoceny. Tento 
model, sestávající z vnitřních, středních a zakrývacích zón definovanými parametry z 
hlediska chemických vlastností byl nakonec příslušnými orgány schválen. Práce byly 
realizovány v letech 2006 až 2012. Během těchto prací bylo použito cca 290.000 t zemních 
hmot a vytvořeno zakrytí o mocnosti 2 m nad vrstvou pro vytváření kontur (vnitřní zóna). 
Samostatnou zmínku si zaslouží využití 8.000 t materiálu z novostavby, realizované v areálu 
hutě ve Freibergu společností Deutsche Solar AG, a.s., který překračoval povolené limitní 
hodnoty. Tyto hmoty byly navíc zajištěny umělohmotnou izolační fólií. Po ukončení 
sanačních prací byla na ploše vysázena zeleň Během prací prováděný monitoring vody 
pokračuje o během fáze následné péče. Mezi úkoly monitoringu patří kromě pravidelné 
kontroly zakrytí a odvodnění i údržba a opatření v oblasti péče o krajinu. 
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Obr. 4-0-22 : Letecký snímek lokality Alte Zinnhütte z roku 2012 ke konci sanačních prací 

 

4.5.2     Výsypka strusek Halsbach 

Patrně nejstarší halda v montánním regionu Freiberska byla založena během provozu 22 
hutí mezi lety 1520 a 1760. Během této doby sem byla uložena největší část celkového 
objemu cca 30.000 m³. Přitom se jednalo především o olověné strusky. Po ukončení provozu 
hutí sem byl kromě toho ukládán komunální odpad, který však představuje pouze malou část 
uloženého materiálu. Výsypka strusek Halsbach patří nasypanými 70.000 t mezi menší 
haldy. V osmdesátých letech 20. století byl na plošině vybudován komplex garáží, který 
představuje i dnešní formu využití této haldy. 

Důvodem pro zajištění haldy byly výsledky historického průzkumu, prováděného před 
sanačním projektem společnosti SAXONIA, a navazujících průzkumů Tak jako u mnoha 
dalších objektů nebyly rozhodující jen vysoké obsahy As, Pb a Cd, ale především jejich 
šíření v důsledku přístupu srážkové vody. Halda nebyla zakryta, část strusek se nachází 
přímo v podzemní vodě nivy řeky Muldy a pata haldy leží v povodňové oblasti. Průzkumy 
zatížení vody ukázaly, že během průchodu haldou došlo k obohacení především o Pb a Cd. 
Dalším důvodem pro pozdější sanaci bylo radioaktivní záření haldového materiálu, které 
čtyřnásobně překračovalo limitní hodnoty 300 nSv/h 
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Obr.  4-0-23: Letecký snímek sanované výsypky strus ek Halsbach (2018)  

 

Výsypka strusek Halsbach byla v souladu s předními zjištěními zařazena do Skupiny zakrytí 
A, ve které je kromě vytvoření stabilní konečné kontury předepsána i redukce průsaku o 
nejméně 50%. Pro tyto účely bylo provedeno snížení sklonu svahů na poměr 1:2, úpatí 
svahů bylo zajištěno "vyztuženou zeminou" (geotextilie a drátěné koše s kamennou výplní) a 
bylo položeno zakrytí, skládající se z 0,8 m mocné izolační a retenční vrstvy a z 0,2 m 
svrchní půdy. Tím bylo možno dostatečně zohlednit i ochranu proti readioaktivnímu záření. 
Sanační opatření byla realizována od října 2001 do května 2002. Tak jako u ostatních 
objektů zahrnuje monitoring fáze následné péče kontrolu funkčnosti systému zakrytí a 
stavebních částí. Kromě toho má být monitorována vodní cesta. 
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5       Analýza a vyhodnocení dostupných dat o kvalitě a množství vody 

5.1 Relevantní t ělesa podzemní a povrchové vody podle Sm ěrnice EU 

Základ, na kterém má být provedeno vyhodnocení úspěchu sanace projektu společnosti 
Sanierungserfolges, je tvořen vývojem kvality dotčených a analyzovaných vodních cesta a 
těles v čase. Řešené území se rozprostírá od lokality Muldenhütten na jihu až po ústí potoka 
Münzbach do Freiberské Muldy severně od Halsbrücke. Na horním toku, před vstupem 
Freiberské Muldy na lokalitu Muldenhütten, se nacházejí kanály povrchových vod Freiberger 
Mulde-1 a Freiberger Mulde-2. Od lokality Muldenhütten až do obce Obergruna probíhá cca  
26 km dlouhý OWK Freiberger Mulde-3. V tomto úseku se nacházejí lokality projektu 
společnosti SAXONIA, které stojí při vyhodnocení v popředí. V případě tří uvedených kanálů 
se jedná o přírodní, silikátové středohorské vodní toky, které v souladu se svojí výškovou 
polohou a velikostí spádového území patří do typu vod 5 (Freiberská Muldy 1)m´, případně  9 
(Freiberger Mulde-2 a 3) a pracovní skupiny LAGA. Během hodnoceného období 2009 - 
2015 byl ekologický stav klasifikován jako "mírný" a chemický stav jako "nedobrý" viz 
Tabulka 4). Kromě Freiberské Muldy existuje ve sledovaném horizontu i potok Münzbach 
jako vodní tok, který je nutno zohlednit. V současné době se do obou člení OWK Münzbach-
1 a OWK Münzbach-2. Zatímco Münzbach-1 patří do kategorie přírodních vod, byl vodní tok 
Münzbach-2 klasifikován jako "významně změněný vodní tok". Důvodem jsou urbánní změny 
(zatrubnění, výstavba, změny na oblasti ochrany proti povodních) uvnitř města Freiberg.   
Oba OWK nevykazují dobrý chemický stav, rovněž ekologický stav je špatný, případně 
průměrný (viz Tabulka 5-1). 

 

 Tabulka 4 : Obecné údaje relevantních útvar ů povrchových a podzemních vod v 
řešeném území ze Saského seznamu vodních útvar ů [54, 55, 56, 57, 58]  

Označení       Délka       Povodí   Kategorie      Chemi cký   Ekologický   

Freiberg.  

(DESN_542-1) 

22,72 70,51 Labe přiroz. špatný průměrný 

Freiberská 
Mulda - 2  

(DESN_542-2) 

14,62 27,37 Labe přiroz. špatný průměrný 

Freiberská  
Mulda - 3  

(DESN_542-3) 

25,95 48,68 Labe přiroz. špatný průměrný 

Münzbach -1 

(DESN_54216-1) 

10,84 16,36 Labe přiroz. špatný špatná 

Münzbach -2 

(DESN_54216-2) 

8,08 15,29 Labe Významně 
pozměněn
ý 

špatný neuspokojivý 

Horní Freiberská 
Mulda  

(DESN_FM 1) * 

- 528,9 Labe - špatná - 
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Informace z údajů Spolkového hydrologického ústavu [59]  

Pro celý region Freibergu je jako útvar podzemní vody udávána Horní Freiberská Mulda 
(Obere Freiberger Mulde) (DESN_FM 1). Jelkož v Sasku dosud popisy jednotlivých útvarů 
podzemních vod nejsou k dispozici, byly tyto informace převzaty z údajů Spolkového 
hydrologického ústavu. Útvar podzemní vody FM1 má rozlohu cca 530 km² a nachází se 
z hlediska množství vody v dobrém stavu. Chemický stav byl z důvodů zátěže As, Pb, Cd a 
SO4 v roce 2015 hodnocen jako špatný. 

 

5.2 Datové zdroje – zdroje informací, monitorovací sítě a výběr měrných profil ů 

5.2.1 Monitoring vody v rámci projektu na sanaci re liktních zát ěží 

Jako rozhodující zdroj dat pro vyhodnocení úspěchu sanace, prováděného v rámci projektu 
společnosti SAXONIA, jsou v první řadě využívány informace z monitoringu vod, 
prováděného společností SAXONIA. Tento monitoring byl inicializován na začátku projektu 
v roce 1993. V průběhu řešení projektu se však ukázalo, že z hlediska zajištění jednotlivých 
objektů tento monitoring vody až na jednu výjimkou (plošina haldy v komplexu Davidschacht) 
nepředstavuje žádný podklad pro rozhodování. Po zařazení objektů do různých skupiny 
zakrytí byl jasný i postup, monitoring vody tak mohl primárně sloužit pro vyhodnocení 
úspěšnosti [42]. Monitorovací síť, který byla mezi lety 1992 a 1994 vybudována, však byla 
zpočátku zaměřena na vyhodnocení ohrožení reliktní zátěže, spravované společností 
SAXONIA a obsahovala 129 měřících profilů. Již jen z tohoto počtu je patrné, že 
systematický monitoring nebyl v této době proveditelný. Od roku 1995 byl monitoring vody 
zahrnut do projektu sanace reliktních zátěží jako samostatné opatření. Z důvodů obecných 
neshod ohledně nositelství projektu v letech 1996 až 1998 probíhal roční monitoring velmi 
sporadicky, případně vůbec ne.  Během následujícího období byla připravena koncepce, 
tvořící základ pro další roky v roce 1999. Až do konce projektu v roce 2013 se rozsah 
monitoringu vody výrazně snížil, protože sledování měrných profilů bylo na základě jejich 
výsledků buď zastaveno, nebo byl snížen rozsah odběru vzorků. Po ukončení jednotlivých 
sanačních prací na jednotlivých objektech byly ze stávajících měrných profilů vybrány profily 
vhodé, které pak byly zahrnuty do celkového monitoringu společnosti SAXONIA za 
monitoringu následné fáze. Cílem přitom bylo, odebírat vzorky na přítoku i odtoku objektů. 

 

Monitoring vody společnosti SAXONIA zahrnuje měrné profily pro povrchovou a podzemní 
vodu, ale i pro  Průsak. Nejdůležitějším kritériem pro výběr měrných profilů byla existence 
dlouholetých řad měření. Pokud tyto údaje byly k dispozici, byla zahrnuta data z řešeného 
období od roku 1993 do roku 2018 včetně. Zahájení mření, časový rozsah měření a 
spektrum sledovaných parametrů na konkrétním profilu však vykazovalo silné odlišnosti. 
V několika málo případech bylo nutno využít i profily, pro něž byly k dispozici kratší časové 
řady měření. Tabelle 5-2 zachycuje celkem 30 měrných profilů, vybraných pro účely 
dlouhodobého vyhodnocení, které byly pro výzkumu zahrnuty.  Dostupné hodnoty 
koncentrací parametrů, naměřené na konkrétním profilu, jsou členěny podle lokality a 
uvedeny v Přílohách 3 až 8. 
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MP  Bezeich
nung / 
Označen
í 

Standort 
/ Lokalita  

Art / 
Druh  

RW  HW  Messzeit
raum / 
Období 
měření 

weitere 
Paramet
er / Další 
parametr
y 

  

2030  Pegel an 

der Neutra  

Hütte 

Freiberg  

GW  4596718  5642291  1993 – 

1996  

Cu, Tl, 

(LHKW)  

2031  Neutra  Hütte 

Freiberg  

GW  4596722  5642290  1997 – 

2018  

Tl, LHKW  

2101  Haldeneins

chnitt  

Hütte 

Freiberg  

GW  4596699  5642524  1997 – 

2018  

Tl, LHKW  

2213  Hüttenbac

h vor 

Mulde  

Hütte 

Freiberg  

OW  4597093  5642166  1993 – 

2004  

(Cu), Tl  

2214  Stangenber

gbach vor 

Mulde  

Hütte 

Freiberg  

OW  4597020  5641845  1993 – 

2001  

Cu, Tl  

2216  Tierkörper-

verwertung  

Hütte 

Freiberg  

GW  4597096  5642278  1993 – 

2005  

(Cu), Ni, 

LHKW  

2220  Ersatzpegel 

Tier-

körperverw

ertung  

Hütte 

Freiberg  

GW  4597114  5642303  2006 – 

2018  

(Cu), Ni, 

LHKW  

2338  HF 

Verwaltung

s-gebäude  

Hütte 

Freiberg  

GW  4596213  5642339  1995 – 

2018  

(Cu), Tl  

2339  Pegel 

Erzhalle 

Hütte 

Freiberg  

Hütte 

Freiberg  

GW  4596308  5642193  1995 – 

2018  

(Cu), Tl, 

(LHKW)  

2401  Wernerrös

che Tafel 

1842  

Hütte 

Freiberg  

SW  4596990  5642250  1993 – 

2012  

Ni, LHKW  

2402  Huthaussch

acht  

Hütte 

Freiberg  

SW  4597000  5642370  1993 – 

2016  

Ni, LHKW  

2504  Stangenberg

bach an 

Bahnbrücke  

Hütte 

Freiberg  

OW  4596750  5641860  2000 – 2018  

2604  Stangenber

gbach vor 

Mündung  

Hütte 

Freiberg  

OW  4597060  5641860  2000 – 

2018  

-  

2700  Abstrom 

HF (NE)  

Hütte 

Freiberg  

GW  4596940  5642500  2002 – 

2016  

(Ni), (Tl), 

(LHKW)  

2701  Abstrom 

HF (SE)  

Hütte 

Freiberg  

GW  4597102  5642077  2002 – 

2008  

Ni, Tl, 

LHKW  

3001  Hammerbe

rg nördl. 

Anstrom  

Davidschac

ht-komplex  

GW  4596188  5643584  2003 – 

2018  

Cu, (Ni)  

3002  Hammerbe

rg Abstrom  

Davidschac

ht-komplex  

GW  4596482  5643466  2003 – 

2018  

Cu, (Ni)  

3003  Hammerbe

rg westl. 

Davidschac

ht-komplex  

GW  4596165  5643541  2004 – 

2018  

Cu, (Ni)  
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Anstrom 

unterhalb 

Porzellanw

erk  

3004  Hammerbe

rg 

südwestl. 

Anstrom  

Davidschac

ht-komplex  

GW  4596206  5643478  2004 – 

2018  

Cu, (Ni)  

Auslauf 

Altentwässer

ung, 

Abstrom 

Gesamtgebie

t 

Hammerberg

,  

Einleitstelle 

in Freiberger 

Mulde  

Davidschacht

-komplex  

SW  4596662  5643505  1993 – 2018  Ni, (Tl)  

3114  Obere 

Schlackenh

alde  

Halsbrücke  GW  4595403  5647846  1993 – 

2000  

Cu  

3136  Muldenau

e nach 

Reinischwe

iner 

Brücke  

Halsbrücke  GW  4595362  5647670  2001 – 

2003  

Cu  

3137  NW-Ende 

Obere 

Schlackenh

alde  

Halsbrücke  GW  4595350  5647908  2001 – 

2002  

Cu  

3150  Obere 

Schlackenh

alde  

Halsbrücke  GW  4595392  5647806  2002 – 

2008  

(Cu)  

4069  Verwaltun

g 

Muldenhüt

ten  

Muldenhüt

ten  

GW  4597257  5641905  1993 – 

2001  

Cu, (Tl)  

4080  Abstrom 

Arsenhütte  

Muldenhüt

ten  

GW  4597490  5641970  2004 – 

2012  

Cu  

4088  Muldeufer 

in 

Steinsatz 

(Pegel 3 

unt. As-

Hütte)  

Muldenhüt

ten  

GW  4597492  5641975  1993 – 

2002  

Cu, (Tl)  

4133  Pegel 

Rauchblöß

e  

Muldenhüt

ten  

GW  4597991  5641930  1995 – 

2006  

Cu  

4142  Rauchgask

anal 

Treppe  

Muldenhüt

ten  

GW  4597352  5641734  1995 – 

2006  

Cu  

4145  Unterflur 

Münze  

Muldenhüt

ten  

GW  4597183  5641915  2001 – 

2004  

Cu  
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4160  Abstrom 

Zwischen-

produktlag

er  

Muldenhüt

ten  

GW  4597240  5641908  2004 – 

2012  

Cu  

4200  GWM im 

Birkenhain  

Muldenhüt

ten  

GW  4597840  5641590  2004 – 

2008  

-  

2330  Fa. Düker 

Anstrom  

Alte 

Zinnhütte  

GW  4595772  5641699  2006 – 

2018  

(Cu), (Ni)  

2331  Fa. Düker 

Anstrom 

Nord  

Alte 

Zinnhütte  

GW  4595805  5641789  2006 – 

2018  

(Cu), (Ni)  

2332  Zufahrt 

Villa  

Alte 

Zinnhütte  

GW  4595845  5641834  2006 – 

2018  

(Cu), (Ni)  

2334  Zaun Nord  Alte 

Zinnhütte  

GW  4595826  5641971  2006 – 

2016  

(Cu), (Ni)  

4151  Abstrom 

Schlackenhal

de Halsbach  

Sonstige  GW  4596675  5644028  2002 – 2008  

 

 

GW – podzemní voda, SW – průsak, OW – povrchová voda 

Pro parametry v závorkách jsou k dispozici pouze ojedinělá měření 

*navíc ke standardnímu programu měření: hodnota pH, vodivost, redoxní potenciál, teplota, 
stav vody, případě průtok, As, Pb, Cd, ZN 

 

 Tabulka 5 : Vybrané a zahrnuté m ěrné profily z monitorungu spole čnosti SAXONIA  

 

5.2.2 Zemská m ěrná sí ť Svobodného státu Sasko  

Saský zemský úřad pro životní prostředí, geologii a zemědělství disponuje sítí profilů pro 
měření povrchové o podzemní vody a daty, získanými měřeními na těchto profilech. Tato 
data jsou dostupná online v datovém portálu iDA-Portal [60]. 

V rámci dotčených útvarů povrchových a podzemních vod existuje 11 profilů pro měření 
povrchové vody a 10 profilů pro měření podzemní vody, které jsou díky své poloze a 
množství dostupných dat vhodné k vyhodnocení. Tabulka obsahuje měrené profily se 
základními informacemi. Přehledná mapa profilů saské zemské sítě je součástí Přílohy 1 a 
obr. 9-1. 

 

 Tabulka 6 : Vybrané a zohledn ěné profily Saské zemské sít ě pro povchovou vodu  

MKZ     Označení   Vodní útvar   OWK    Ostwert Nordwert Časový rozsah m ěření 
Poznámka  

OBF3140
0 

Berthelsdorf Freiberská 
Mulda 

Freiberská 
Mulda - 2 

386914 5635392 1993 - 2014 Data W-Q 
dostupná 

OBF3150
0 

Muldenhütten Freiberská 
Mulda 

Freiberská 
Mulda - 2 

386598 5639907 1993 - 2018  
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OBF3151
0 

Hilbersdorf Freiberská 
Mulda 

Freiberská 
Mulda - 2 

386411 5641475 1995 - 2018  

OBF3153
0 

Před ústím Stangen-
bergbach 

Freiberská 
Mulda - 3 

386017 5640380 1998 - 2018 Diskontinuálně 

OBF3154
0 

Před ústím Hüttenbac
h 

Freiberská 
Mulda - 3 

386224 5640572 1998 - 2018 Diskontinuálně 

OBF3160
0 

Halsbrücke 1 Freiberská 
Mulda 

Freiberská 
Mulda - 3 

382864 5646511 1993 - 2018  

OBF3290
0 

Halsbrücke 
ulice Meißner 
Str. 

Münzbach Münzbach-
2 

382684 5646444 1993 - 2018  

OBF3290
1 

Před 
zatrubněním 
nad 
Freibergem 

Münzbach Münzbach-
1 

384513 5640672 2004 - 2018  

OBF3301
0 

Štola Kgl.-
Vetr.-Ges.-
Stolln 

Roter 
Graben 

Freiberská 
Mulda - 3 

385645 5643547 1998 - 2018 Diskontinuálně 

OBF3302
0 

Štola 
Hauptstolln-
Umbruch 

Roter 
Graben 

Freiberská 
Mulda - 3 

385531 5644422 1998 - 2018 Diskontinuálně 

OBF3303
0 

Most 
Tuttendorf 

Roter 
Graben 

Freiberská 
Mulda - 3 

385384 5644518 1998 - 2018 Diskontinuálně 

Ve zvoleném sledovaném území Freiberské Muldy se nacházejí tři profily, které vedou důlní 
vody obou nejdůležitějších odvodňovacích štol v regionu, kterými jsou Hauptstolln-Umbruch 
a Königlich-Verträgliche-Gesellschaft-Stolln. Obě odvodňovací štoly odvádějí vodu do 
vodoteče Roter Graben, která je sledována pomocí jednoho profilu. 

V případě profilů, uvedených v Tabulce 5-4 se jedná o profily pro měření podzemní vody, 
vybudované v rámci projektu společnosti SAXONIA pro sanaci reliktních zátěží, které jsou 
identické s profily, uvedenými v Tabulce 5-2. Mezi společnosti SAXONIA a Saským zemským 
úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii byla uzavřena dohoda o převzetí dvou 
profilů pro měření podzemní vody do vlastnictví Svobodného státu Sasko a o vzájemné 
výměně dat. Z tohoto důvodu jsou data z profilů do roku 2011 shodná s daty z monitoringu 
vody společnosti SAXONIA. Od roku 2012 je pro několik málo profislů jednou ročně 
prováděno Saským zemským úřadem pro životní prostředí samostatné měření.  Data 
z profilů pro měření podzemní vody proto byla do vyhodnocení zahrnuta pouze pro výsypku 
strusek Halsbach, jelikož se zde měřilo i po ukončení monitoringu společnosti SAXONIA. Ve 
všech ostatních případech bylo z důvodů identických dat o samostatného vyhodnocení 
upuštěno. 

 

 Tabulka 7 : Vybrané profily pro m ěření podzemní vody, které jsou sou částí Saské 
zemské sít ě  

MKZ  Označení Voda OWK Ostwert Nordwert Časový rozsah m ěření Poznámka  

Muldenhütten FM 1 385643 5641070 1997 - 2012 Data nejsou identická s 
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Zářez      údaji z monitoringu, 
provozovaného 
společnosti SAXONIA 

SAXONIA,      

B 2101/97      

  

MKZ  Označení Voda OWK Ostwert Nordwert Časový rozsah m ěření Poznámka  

50460037 Muldenhütten, 
zařízení pro 
zpracování těl 
uhynulých zvířat, 
SAXONIA, B 2220 

FM 1 386049 5640832 1993 - 2017 Data do 2011 identická 
s  

monitoringem, 
provozovaným 
společností SAXONIA 

Od 2012 nezávislá 

měření 

50460038 Freiberg, huť  

Administrativní 
budova 

SAXONIA B 
2338/94 

FM 1 385150 5640905 1996 - 1997 
1999 - 2012 

Data identická s údaji 
z monitoringu, 
provozovaného 
společností SAXIONA 

50460039 Freiberg, huť  

Skladiště rud 

SAXONIA B 
2339/94 

FM 1 385239 5640755 1996 - 1997 
1999 - 2017 

Data do 2011 identická 
s  

monitoringem, 
provozovaným 
společností SAXONIA 

Od 2012 nezávislá 

měření 

50460042 Halsbrücke, horní 

Výsypka strusek, 
nová 

SAXONIA B 3150 

FM 1 384542 5646387 2003 - 2008 Data identická s údaji 
z monitoringu, 
provozovaného 
společností SAXIONA 

50460043 Muldenhütten 

Arzénová huť 

SAXONIA B 4080 

FM 1 386411 5640485 2004 - 2011 Data identická s údaji 
z monitoringu, 
provozovaného 
společností SAXIONA 

50460044 Halsbach, výsypka 
strusek, SAXONIA, 
B 4151 

FM 1 385680 5642573 2002 - 2008 
2012 - 2017 

Data do 2008 identická 
s  

monitoringem, 
provozovaným 
společností SAXONIA 

Od 2012 nezávislá 

měření 
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50460045 Muldenhütten, 
sklad polotovarů, 
SAXONIA, B 4160 

FM 1 386189 5640431 2004 - 2012 Data do 2011 identická 
s  

monitoringem, 
provozovaným 
společností SAXONIA 

Od 2012 nezávislá 

měření 

50460046 Freiberg. 

Ulice Silberhofstr., 

SAXONIA B 2330 

FM 1 384683 5640283 2006 - 2017 Data do 2011 identická 
s  

monitoringem, 
provozovaným 
společností SAXONIA 

Od 2012 nezávislá 

měření 

50460047 Ulice Freiberg, 
Silberhofstr. 81, 
SAXONIA, B 2332 

FM 1 384762 5640415 2006 - 2011 Data identická s údaji 
z monitoringu, 
provozovaného 
společností SAXIONA 

 

5.2.3 Vrchní saský bá ňský ú řad 

Jako třetí zdroj informací byl vybrán Vrchní saský báňský úřad, kterému náleží vrchní báňský 
dohled  a provádí tak ustanovení vodního, odpadového a imisního zákona v případě zařízení 
a provozů, spadajících do působnosti horního práva. Mezi jeho nejdůležitější úkoly patří 
kromě zajištění zásobováná surovinami bezpečnost důlních provozů a jejich zaměstnanců, 
prevence a odvracení ohrožení. V rámci těchto činností jsou Vrchním saským báňským 
úřadem realizována sanační opatření v hlubinných dolech a zařízeních a prováděn sběr dat s 
relevancí k báňské činnosti. 

V důsledku významného vlivu důlní činnosti byla i v regionu kolem Freibergu během 25 let od 
zahájení projektu na sanaci reliktních zátěží provedena řada sanačních opatření u 
hlubinných objektů. V důsledku těchto opatření mohlo dojít k ovlivnění podzemního vodního 
režimu. To by bylo významné z ohledem na nadregionální vyhodnocení monitoringu vody. 
Vrchní saský báňský úřad na dotaz sdělil, že provedená sanančí opatření podzemní vodní 
režim neovlivnila.  Těmito opatření byl a je víceméně zajištěn „řádný odtok důlních vod“ 
Druhá část dotazu se týkala dat o průtoku a kvalitě vody v odvodňovacích štolách, především 
štoly KVGS a HSU. K tomuto dotazu Vrchní saský báňský úřad sdělil, že z jeho strany nebyl 
sledován ani průtok, ani data k chemické kvalitě vod.  V tomto ohledu lze využít pouze data 
Saské zemské monitorovací sítě.  

Informace získané od Vrchního saského báňského úřadu umožňují vyvodit závěr, že dopady 
projektu na sanaci reliktních zátěžeí společnosti SAXONIA jsou překryty sanančními 
opatřeními v případě hlubinných objektů poize velmi málo.  Z tohoto důvodu vycházíme ze 
zanedbatelného vlivu. 

 

5.3. Vývoj kvality a množství vody na lokalitách, s pravovaných spole čností SAXONIA 
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mezi lety 1993 až 2018  

V následující kapitole budou vyhodnocena vybraná dostupná data z monitoringu vody z 
jednotlivých lokalit a představeny výsledky.  K tomu ale několik úvodních poznámek. 

Během dlouhého období mezi lety 1993 ař 2018 došlo z organizačních důvodů řešení 
projektu do roku 2013 je změnám. Kromě toho byly z odborného hlediska provedeny úpravy. 
Ty byly vždy schváleny v rámci společných jednání dozorového orgánu, experta a 
společnosti SAXONIA. Z nich je třeba uvést následující podstatné aspekty, které byly v rámci 
vyhodnocení dat zohledněny. 

•    Během prvních let 1993 až 1995 byl na některých měrných profilech sledovány pouze 
celkový obsah těžkých kovů a arzénu. Počínaje rokem 1996 byly jednotně určovány již 
pouze podíly rozpuštěných látek. Z důvodů přehlednosti bylo upuštěno od diferenciace 
v rámci diagramů.  

Parametry pH a elektrická vodivost byly v terénu měřeny teprve od roku 1995. V obou 
předchozích letech byly tyto parametry určovány laboratorně.  Z důvodů přehlednosti bylo 
v zobrazení výsledků s ohledem na nepatrné rozdíly mezi hodnotami, naměřenými v terénu a 
v laboratoři, upuštěno od jejich rozlišení. 

•    V roce 1998 nebyl (s výjimkou tří profilů v oblasti usazovací nádrže u hutě Freiberg) 
prováděn obecný monitoring vody. Důvodem byla změna postupu v důsledku zadávacího 
řízení.  Do té doby byl monitoring vod vypisován a zadáván každoročně, v důsledku toho 
docházelo k časné změně zpracovatelů.  Tato častá změna zpracovatelů měla být vyřešena 
zadáváním této činnost ve tříletých cyklech od roku 1999. 

•    V průběhu monitoringu byl několik upravován rytmus a četnost odběru vzorků.  Snahou 
zpravidla bylo zajistit čtvrletní odběr vzorků. Tento přístup byl nakonec z větší části 
zrealizván, z těchto důvodů nebude dále zmiňován. 

•    Pro hodnoty, které se pohybovaly pod hranicí, které lze analyticky zjistit, byla stanovena 
mez určení.  

Pro snaží vyhodnocení obsahu prvků byly do zobrazení výsledků zahrnuty referenční 
hodnoty hodnocení rizika. Ty vycházejí z metodických materiálů, platných v Sasku pro 
posuzování možných rizika při řešení reliktních zátěží [61] a z norem kvality životního 
prostředí podle nařízení na ochranu povrchových vod (Verordnung zum Schutz der 
Oberflächengewässer (Oberflächengewässerverordnung - OGewV ) Tabulka 5-5 přehledně 
achycuje různé referenční hodnoty pro příslušné parametry.   

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 Tabulka 8 : Referen ční hodnoty pro posuzování možných rizik  
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             [μg/L] ___________________  ____[u g/L]____________[ μg/L]  

 Znepokojivý stav Naléhavost  Zkušební 
hodnota 

 ZHK-
UQN1 

 ekotoxikologic
ký 

Zdravotní / 
senzorický 

JD-UQN1 

Arzén 3,2 10 50 10 - - 

Olovo 1,2 10 100 25 1,2 14 

Kadmium 0,3 3 15 5 0,08 0,45 

Měď 5,4 50 2.000 50 - - 

Nikl 7 20 100 50 4 34 

Thalium  0,2 0,8 8 - - - 

Zinek 60 500 5.000 500 - - 

Těkavé 
halogenova
né 
uhlovodíky 

- 10 100 10 - - 

Chlorid2 94 250 2.500 - - - 

Sulfát2 675 250 2.500 - - - 

JD-UQN: Roční průměr—norma kvality životního prostředí 

ZHK-UQN: Přípustná maximální koncentrace – norma kvality životního prostředí 
1Vztaženo na koncentraci rozpuštěných látek  
2Údaje v mg/L 

 

Z uvedených referenčních hodnot pro posuzování rizik lze vyvodit následující závěry: 

•    Jak v případě překročení znepokojivého stavu v případě zdravotně / senzoricky, ale i 
ekotoxikologicky odůvodněných hodnot je nutno vycházet z trvalých změn podzemní vody.  

•    V případě překročení hodnot naléhavosti existuje naléhavé podezření na výskyt ohrožení. 

•    Normy kvality životního prostředí je nutno chápat ve smyslu hodnot, indikujících stav 
znepokojení, při jejichž překročení vzniká dostatečné podezření na výskyt ohrožení a při 
jejichž nedosažení lze vyloučit ohrožení pro člověka a akvatická životní společenstva.  

V následujících kapitolách je pojmem „hodnota, indikující stav znepokojeníL míněna 
zdravotně / senzorická referenční hodnota.  V několika málo případech je uváděna i 
ekotoxikologická hodnota, indikující stav znepokojení, která však bude na odpovídajícím 
místě explicitně vymezena. 
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5.3.1 Dílčí území Hütte Freiberg  

Z důvodů intenzivního výrobního procesu a stávající zátěže byla hlavní pozornost v rámci 
projektu na sanaci reliktních zátěží zaměřena na lokalitu Hütte Freiberg (huť Freiberg). 
Z tohoto důvodu byla na této lokalitě instalována řada měřících bodů s cílem zaznamenávat 
a monitorovat pohyb vody. Počet těchto měrných vodů činil 28, z toho 12 bylo instalováno 
jako profily pro měření hladiny podzemní vody. Za pomoci 8 bodů byl na různých místech 
v této lokalitě zaznamenáván průsak, pomocí dalších 8 bodů byly sledovány povrchové 
vodoteče Hüttenbach a Stangenbergbach. Část těchto bodů sloužila pouze průzkumným 
účelům, případně byly dočasně testovány v rámci monitoringu, údaje z těchto bodů tedy 
nebyly zahrnuty do předložené studie. I přesto je však situace v lokalitě Hütte Freiberg oproti 
ostatním lokalitám velmi komfortní, jelikož zde existuje 10 bodů, na kterých probíhá z velké 
části měření po dobu více než 10 let. Poloha a aktuální stav vybarných bodů je zobrazena na  
Obr.  5-1 . Z toho je patrné, že část měrných bodů byla k aktuálnímu datu již z monitoringu 
vyloučena, případně byla odinstalována.  Zbývající body jsou aktuálně součástí probíhajícího 
monitoringu. 

Místa pro instalaci bodů pro měření byla zpravidla volena ve vztahu k jednotlivým objektům, 
aby tak bylo možno vytrasovat emise u jednotlivých relitkních zátěží. Vybrané body budou 
následně popsány z hlediska jejich příslušnosti a územním podmínkám. Kromě toho bude 
upozorněno na možné změny během monitoringu. 

Profil pro m ěřený podzemních vod GWM 2030  se nacházel v areálu bývalého  úložiště 
kabřinového polétavého prachu západně od usazovací nádrže. Profil byl koncipován jako 
profil pro měření přítoku pro dílčí objekt usazovací nádrže. Z důvodů nefunkčnosti musel být 
od orku 1997 nahrazen profilem GWM 2031, který byl zřízen ve vzdálenosti cca  5 m. Jak je 
patrné z  obr. 5-1 , nachází se tento profil v oblasti, ovlivněné sanovaným komplexem 
výsypek. V záznamech k těmto profilům je upozorňováno na skutečnost, že oba profily jsou 
z důvodů různé kvality výstroje navzájem obtížně porovnatelné. 

Do oblasti, ovlivněné usazovací nádrží patřil i profil GWM 2216, zřízení východně v areálu 
bývalé kafilérie.  Profil sloužil ke sledovaní horizontálního, přípovrchového odtoku z nádrže a 
byl do roku 2005 součástí monitoringu. Od roku 2006 byl nahrazen profilem GWM 2220, 
který se nachází na protější straně ulice Hüttenstraße na horním příjezdu k (sanované) 
městské skládkce. 

Dva profily, pro m ěření průsaku SWM 2401 a 2402  se nacházejí pod zemí, Vzdálené asi 
170 m od sebe při stoce Werner-Stolln-Rösche. Na obou stranách vystupuje ze stropu stoky 
průsak, pocházející z oblasti usazovací nádrže, který je sbírán touto stokou. Odbočkou štoly 
pak odtéká ve směru k Muldě. Oproti páru bodů 2216/2220 reprezentují oba profily pro 
měření průsaku vertikální odtok z usazovací nádrže. Z hydrochemického hlediska jsou oba 
měřící body velmi rozdílné, což ukazuje na různé zdroje. Zatímco profil pro měření průsaku 
2402 zachycuje část vody ze šachty Huthausschacht, v případě profilu pro měření průsaku 
2401 se zřejmě jedná o puklinovou vodu. To naznačovala poloha, kryjící se s živcovou žílou, 
vedoucí ve směru W-E (viz.obr. 5-1 s obr. 3-4). Na profilu pro měření průsaku2492 bylo v 
roce 2015 zjištěno poškození vandalismem, podmínky měření z předchozích let se tak 
nenahraditelně změnily.  V důsledku toho byl tento profil v roce 2017 z monitoringu vyřazen. 
Profil 2401 není součástí monitoringu již od roku 2013. 

Dílčímu objektu, který představuje komplex výsypek, byly přiřazeny profily pro měření 
podzemní vody GWM 2101 a GWM 2700. První z těchto profilů byl zřízen v bývalém zářezu 
mezi haldou strusek z válcovny (Wälzschlackenhalde) a haldou sutě a popílků (Schutt- und 
Aschehalde), který je v současně době již vyplněn a zajištěn. Tímto profilem má být 
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sledována jednak centrálná část výsypek a jednak odtok z lokality severním směrem. Profil 
2700, instalovaný mimo areál hutě při ulici Hüttenstraße označuje rovněž odtok z komplexu 
výsypek hutě Freiberg severovýchodním směrem. 

Profil pro m ěření podzemní vody 2701  se nachází jižně od vodoteče Hüttenbach na 
zalesněném svahu údolí Freiberské Muldy. Není přiřazen přímo k žádnému dílčímu objektu, 
ale sloužil ke sledování přípovrchového jihovýchodního odtoku z celého areálu hutě.  

  

Obr.  5-0-1: Poloha a stav vybraných profil ů na lokalit ě Hütte Freiberg  

Centrální plocha s bývalými výrobními areály je reprezentována dvěma profily pro měření 
podzemní vody GWM 2338 a GWM 2239. Zhruba 30 m západně od profilu GWM 2338 se 
nachází bývalá administrativní budova důlního a hutního kombinátu BHK (později společnosti 
SAXONIA GmbH s r.o.). Představuje přítok na odstraněné zařízení na zpracování kadmia.  
Profil GWM 2339 leží jihovýchodně od profilu GWM 2338 přími při hlavní příjezdové 
komunikaci k areálu společnosti SAXONIA v blízkosti bývalé haly pro skladování rud. Vody, 
sledované na tomto profilu, představují odtok ze zařízení na zpracování kadmia a z areálu 
pro zpracování zinku (tvořeného loužírnou, elektrolýzou a přetahovacího zařízení). 

Na lokalitě Hütte Freiberg se nacházejí dvě vodoteče – Hüttenbach a Stangenbergbach – 
které jsou současně přímými přítoky Freiberské Muldy.  Kromě profilů monitoringu 
společnosti SAXONIA (2213, 2504 a 2604), zobrazných na obr. 5-1 ,existují na obou 
vodotečích i po jednom profilu Saské monitorovací sítě.  Z uvedených důvodů bylo v kapitole  
5.4.2. provedeno společné vyhodnocení. 

Hydrodynamické pom ěry  na lokalitě Hütte Freiberg jsou pro hladinu podzemní vody 
popisovány pomocí stavu vody a pro profily, měřící průsak, na základě průtoku (viz obr. 5-2). 
Stav hladin podzemní vody v profilech ukazuje v porovnání s morfologií terénu na obr. 5-1 
věrohodný obraz.  Nejvyšší hladiny 410 m n.m. byly naměřeny na centrální ploše v západní 
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části hutě na profilech GWM 2338 a GWM2339, oproti tomu profil GWM2701, nacházející se 
v nejvýchodnější části a na svahu údolí Freiberské Muldy, vykázal více než 370 m nejnižší 
hladinu. Všechny profily vykazovaly výkyvy, nejvýraznější byly na profilu GWM 2101 v roce 
2010, kdy dosáhly více než 5 m. Zřejmě se jedná o reakci na silnější srážky v souvislosti 
s povodní v roce 2010. Výrazně se v podobě minima průtoku rovněž odrážejí období sucha 
v letech 2003 a 2018. Kromě vlivu těchto konkrétních událostí jsou výkyvy na několika 
profielch důsledkem sezónních závislostí, souvisejících s vyššími stavy vody na jaře a 
nízkým stavem vody na podzim. Z hlediska trendů, vyplývajících z dlouhodobého 
pozorování, je nápadný pouze profil GWM 2101. Zatímco se hodnoty do roku 2004 pohybují 
převážně nad 400 m HN, jsou od roku 2005 častěji měřeny nižší hodnoty.  V porovnání obou 
časových období se střední hodnota stavu vody snížila o cca 3 m. Kromě toho neobsahoval 
profil během posledních dvou měření v řadě (poslední pololetí 2018) poprvé žádnou vodu. 
Další zvláštností je vývoj na profilu GWM 2700. Na základě porovnání hladiny vody s dolní 
hranou profilu naobr. 5-2  je patrné, že profil byl od roku 2005 pravidelně suchý, případně 
obsahoval velmi málo vody.  Odhlédnuto od skutečnosti, že v důsledku toho nebylo možno 
několikrát odebrát vzorky a provést analýzy, vypovídá tento vývoj o snížení přítoku na tento 
profil. Toto i tak malé spádové území je zásobováno především hypotermicky odtékající 
vodou z jihozápadního směru, která se zde vyskytuje v důsledku izolace povrchu haldového 
komplexu a usazovací nádrže a s tím spojené nové úpravy odvodnění povrchu s výrazně 
nižším množstvím. V případě páru profilů 2216/2220 byl za předpokladu, že oba profily 
zaznamenávají příporvchový odtok ze stejného spádového území, během sledovaného 
období zjištěn pokles hladin vody o zhruba 2 m. V důsledku toho neudiví, že profil pro měření 
podzemní vody GWM 2220 byl v roce 2018 poprvé suchý.; 

Množství vody v profilu pro měření průsaku SWM 2401 se pohybuje mezi 0,007 a 0,07 L/s.  
Přestože v roce 1997/98 nebyla prováděna měření průtoku a množství vody skutečně 
podléhá výkyvům, lze dlouhodobě zaznamenat klesající trend (vizobr. 5-2). Oproti letům 
1993 až 1997 (0,056 L/s) se průtok 2011/12 (0,017 L/s) snížil o cca 70%. 

. Do ledna 1996 je pro profil pro měření průsaku SWM 2402 uváděn konstantní průtok 0,25 
L/s. Tyto hodnoty vycházejí pouze z odhadů přítoku v oblasti šachty Huthausschacht. 
Průběžně byl průtok na proflu zaznamenáván teprve od poloviny roku.  Až do konce roku 
2017 se hodnoty pohybovaly mezi 0,0004 L/s a 0,07 L/s a vykazovaly během sledovaného 
obcobí rovněž výrazný pokles. Od roku 2013 se množství vody ustálilo na nízké úrovni, jak je 
patrné z obr. 5-2 Průtok ve výši 0,04 L/s dne 5.6.2014 je důsledkem přívalové srážky dne 
28.5.2014. Rovněž na profilech, měřících hladinu podzemní vody, bylo o tomto dni možno 
rovněž zaznamenat vysokou hladinu vody.  Výrazný pokles množství vody na obou profilech, 
měřících průsak, představuje důležitý důkaz skutečnosti, že sanančí opatření usazovací 
nádrže ve formě izolace povrchu, byla účinná a vedla k úspěšnému snížení množství 
průsaku. 
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Obr.  5-0-2: Vývoj hladin podzemní vody a pr ůtoku na profilech pro m ěření podzemní 
vody p řípadně průsaku na lokalit ě Hütte Freiberg. 

 

Pro účely vyhodnocení parametrů a obsahu kovů byla lokality rozčleněna na dvě dílčí území.  
Důvodem je existence podzemního rozvodí, procházející touto lokalitou ve směru NW-SE, 
které je uváděno v několik průzkumech [62, 63] (viz obr. 9-2  v příloze) Z hydraulického 
pohledu z toho plynou zhruba dvě spádová území: oblast N-NE s komplexem hald a 
usazovaících nádrží, do níž patří i vodoteč Hüttenbach jako povrchová vodní toka a přímý 
přítok Freiberské Muldy, a jihozápadní centrální plocha, která je drenážována 
prostřednictvím pásové drenáže i pro vodoteč Stangenbergbach. V následujících částech 
textu budr popsán pouze vývoj v profilech pro měření podzemní vody a průsaku 
(vyhodnocení pro Hüttenbach a Stangenbergbach viz kapitola  5.4.2  a  5.4.3)  

Severovýchodní část 

Hodnoty pH  se na profilech pohybují převážně v kyselé části mezi 4 a 6, přičemž se ukazují 
rozdíly jednotlivých profilů (obr. 5-3 ). V případě obou profilů, měřících podzemní vody, se 
hodnoty pH pohybují v rámci řady měření se střední hodnotou kolem 5,0, případně 4,0. 
Poslední tak vykazuje nejniší hodnoty pH v porovnání s ostatními profily měření. Až na 
několik krátkodobých tendencí není v dlouhodobém vývoji trendu SWM 2401 2402 patrný 
vývojový trend. To samé platí pro pár 2216/2220 a profil pro sledování vody GWM 2701, 
jejichž hodnota pH klesla na přibližně vykazují od 4,36 případně 5.4. Dokladování Zásadně 
jinak se jeví být souhra mezi oběma profily GWM 2030 a 2031. Až do poloviny roku 1995 
byly na prvním profilu registrovány hodnoty pH mezi 6,7 a 10,6, které pak v roce 1996 poprvé 
klesly pod 5. Zčásti alkalické prostředí by mohlo souviset s neutralizačním zařízením. To dále 
dokládá významný rozdíl mezi profilem pro měření podzemní vody GWM 2031, pro kteoru 
byla v letech 1997 až 2005 zjištěna hodnota pH > 7,0 s výjimkou roku 2003, kdy 
bezprostředně jižně od tohoto profilu byly kaly stabilizovány v nádrži o objemu 500-m³- Na 
přelomu let 2005/06 se poměry zásadně změnily. Podzemní voda se zlepšila od kyselé 
k neutrálnímu prostředí. Jediný nárůst tvoří alkalická výchylka  9,6 v roce 2010, vyplývající ze 



  
_________________________________________________________________________________ 

77 
 

zrealizovaných betonovacích prací pro vytvoření základů pro fotovoltaické zařízení na 
zajištěném komplexu výsypek. Na obou profilech 2101 a 2700 komplexu výsypek, měřících 
odtok, jsou v dlouhodobém průměru rovněž patrné pozitivní změny. Zatímco hodnota pH na 
profilu 2101 od roku 1999 průběžně narůstá od < 4,5 až na částečně 7,0, byla na profilu 
GWM 2700 zaznamenána signifikatně vyšší hodnota pH kolem 6,0 teprve od roku 2013. 
V letech do roku 2011 se tato pohybovala z velké části pod 5,0. 

Elektrická vodivost  severovýchodních bodů měření vykazuje hodnotami 318 a 7980 µS/cm 
výrazné rozpětí.obr. 5-3 vpravo nahoře). Nejnižší vodivost byla naměřena na profilu GWM 
2701, v letech 2002/03 činila ještě více než 1.000 µS/cm. V dalším průběhu do konce roku 
2008 se pak častěji vyskytovaly hodnoty pod 400 µS/cm. Při srovnatelně nízkých výkyvech 
tak lze zaznamenat lehce klesající trend.  Profily pro měření podzemní vody GWM 2030 a 
GWM 2031 se pohybují ve středním poli intervalu hodnot.  Hodnoty profilu GWM 2030 až do 
roku 1996 vykazují výkyvy o několik stovek jednotek, jejich střední hodnota činí cca  
1.600 µS/cm. Od roku 1999 jsou podobné vodivosti registrovány nejprve na profilu GWM 
2031, které zčásti variují kolem hodnoty 1.500 µS/cm. Poté krátce navazuje pokles na 
hodnotu pod 1.000 µS/cm do roku 2002, následovaný markantním nárůstem na maximum 
cca 4.000 µS/cm v roce 2004. Poté došlo k postupnému poklesu až na úroveň cca 2000 
µS/cm. Na této úrovni zůstávají rovněž hodnoty z let 2010 až 2016. Teprve v posledních 
třech letech dochází ke skokovým změnám (> 1.000 µS/cm) směrem k místy výrazně nižším 
hodnotám. Vysokou variabilitu vykazuje rovněž pár profilů 2216/2220. Až do roku 1999 činí 
rozpětí na profilu GWM 2216 více než 3.000 µS/cm. Tato hodnota se pak následně opět 
sníží. Analogicky k profilu GWM 2031 probíhá od roku 2002 nárůst vodivosti až do roku 2004 
s maximální hodnotou cca 4.600 µS/cm. Na náhradním profilu  2220 se na rozdíl od profilu 
GWM 2031 pohybují hodnoty na přibližně stejné průměrné úrovni 3.300 µS/cm. S odstupem 
nejvyšší vodivosti jsou měřeny na obou profilech 2401 a 2402. Odhlédnuto od shora 
uvedených maximálních hodnot pohybují se hodnoty z let 1993 až 1995 z velké části nad 
6.000 µS/cm. Další vývoj na obou profilech se i přes zčásti velké výkyvy projevuje jako 
signifikantně klesající trend.  Na profilu pro měření průsaku SWM 2401 dosahuje vodivost 
počínaje rokem 2005 výšku cca  3.700 µS/cm, což odpovídá snížení ve výši 42% oproti 
letům 1993 až 1995. Na profil pro měření průsaku SWM 2402 je tento 56% dokonce vyšší, 
jelikož se hodnoty do roku 2016 snížily na cca 3.000 µS/cm (viz obr. 5-3  nahoře vpravo). 
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Obr.  5-0-3: Vývoj místních parametr ů na vybraných m ěřicích stanicích 
v severovýchodní části lokality Hütte Freiberg  

 

Klesající tendence jsou patrně rovněž na obou profilech pro měření podzemní vody GWM 
2101 a GWM 2700. Průběhy se někdy vyznačují většími výkyvy, které v případě profilu GWM 
2101 zřejmě sledují sezónní závislosti (roční minima na jaře a maxima na podzim). Na profilu 
GWM 2700 nejsou takového hodnoty patrné, což je zapříčiněno pravidelným vyschnutím 
profilu. V důsledku toho často nebylo možné získat vzorek. Dostupné hodnoty však i přesto 
ukazují, že vodivost v letech 2015/16 činila již pouze pětinu střední hodnoty za roky 
2002/2003. Téměř stejně silnou měrou se vodivost na profilu GWM 2101 snížila během 11 
let, kdy celková minieralizace poklesla ze střední hodnoty 3.600 µS/cm (1997-2000) na cca 
650 µS/cm (2014-2018). 

Z pohledu redoxních potenciál ů obecně nelze v dlouhodobém horizontu na žádném 
z profilů zjistit jednotný vývoj, jak ukazuje Obr. 5-3 (dole). Na některých profilech pro měření 
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podzemní vody, jako například GWM 2031 nebo GWM 2031, dochází po obdobích růstu 
(2002 – 2004 a v případě GWM 2031 2008 – 2013) k poklesu napětí, které přitom překlenují 
oblasti cca 400 mV. Ostatní profily se vyznačuje relativně konstantní úrovní, opakovaně 
přerušovanou skokovými změnami. Nejsilnjěší jsou v případě obou profilů pro měření 
průsaku SWM 2401 a SWM 2402. Nápadným společným rysem měřících vrtů, sledovaných 
po ukončení sanačních opatření, je výrazný pokles redukčního potenciálu nejpozději v r. 
2014 po cca 3 konstantních letech, aby pak koncem roku 2015 opět vzrostl na vyšší úroveň. 
Jelikož bylo možné sledovat tento vývoj i na profilech pro měření podzemní vody GWM 2338 
a GWM 2339 na centrální ploše (viz Obr. 5-8)) zdá, že se v tomto případně jedná o plošnou, 
časově omezenou změnu podmínek prostředí v podzemní vodě.  

V případě vývoje obsahu arzénu  upoutá v prvé řadě profil pro měření průsaku SWM 2402. 
Zatímco se na počátku devadesátých let 20. Století pohybuovaly koncentrace ještě průměrně 
na cca 16 mg/L, dochází následně až do roku 2016 k jejich drastickému snížení na cca 0,3 
mg/L (vizObr. 5-4 vpravo nahoře). To čistě počentě odpovídá snížení od 98%. Přitom je ale 
třeba přihlédnout k tomu, že během obou uplynulých let bylo možno odebrat pouze málo 
vzorků a tento profil byl během této doby poškozen. I přes tento enormní pokles je však 
hodnota stavu naléhavosti i nadále překračována. Jinak tomu je na profilu pro měření 
průsaku SWM 2401 dále jižněji v případě příkopu Werner-Stolln-Rösche. Zde se až na 
výjimky (1999 a 2001) tyto hodnoty pohybují pod stavem naléhavosti. Zpočátku je dokonce 
částečně dodržena rovněž hodnota pro znepokojivý stav 0,01 mg/L. Tak tomu je od roku 
2002 téměř výlučně, to by mohlo souviset také se snížením rozsahu vzorků. Skutečností 
však je, že koncentrace arzénu je významně nižší, nežli na profilu SWM 2402. Během 
čtyřech let měření na profilu pro sledování podzemní vody GWM 2030 se koncentrace 
pohybují od nízkých hodnot kolem hodnoty znepokojivího stavu ve výši 0,01 mg/L až na 0,25 
mg/L v roce 1995. Již koncem roku 1996 je však dosahováno výchozí úrovně, na níž se také 
nacházejí hodnoty náhradního profilu 2031. V období od roku 1999 až do začátku roku 2001 
jjsou tyto hodnoty dokonce signifikantně podkročeny hodnotou 0,003 mg/L. Během 
následujících let, až do roku 2007, se pak hodnoty pohybují kolem znepokojivého stavu, od 
roku 2008 se nacházejí výrazně níže.  Na odtoku z usazovací nádrže byla v prvních letech 
na profilu pro měření podzemní vody GWM 2216 zaznamenána výrazná překročení 
znepokojivého stavu a v jednom případě i stavu naléhavosti, což bylo do roku 2005 méně 
časté. Na náhradním profilu 2220 byly od roku 2006 měřeny téměř konstantní obsahy arzénu 
ve výši znepokojivého stavu (0,01 mg/L). Profily pro měření podzemní vody GWM 2101 a 
GWM 2700, přiřazené ke komplexu výsypek, vykazují jinou charakteristiku (viz  Obr. 5-4  
nahoře vlevo).  Profil GWM 2101 vykazuje především v raných letech hodnoty nad stavem 
znepokojení a zčásti i naléhavosti. Naposledy tomu tak bylo v roce 2006. Poté již 
k překračování hodnoty pro stav znepokojení nedochází a hodnoty klesají až na 0,001 mg/L. 
Oproti tomu však koncentrace na profilu GWM 2700 vykazují mnohem silnější výkyvy a 
z větší části se pohybují nad hodnotou stavu naléhavosti. Pozitivní vývoj, který je patrný na 
profilu GWM 2101, tak neplatí pro GWM 2700. S ohledem na v porovnání s okolními profily 
vyšší obsah arzénu ukazuje tato skutečnost na ovlivnění, které ale nemůže pocházet pouze 
z reliktních zátěží v lokalitě Hütte Freiberg. Profil GWM 2701, hodnocený jako jihovýchodní 
odtok z areálu hutí, vykazuje zčásti paralelní průběh koncentrací arzénu s profilem GWM 
2701, kdy k překročení hodnoty 0,01 mg/L dochází pouze v ojedinělých případech. Na 
základě uvedeného je možno zatížení arzénem vyhodnotit jako nízké. Z celkového přehledu 
vývoje na profilech je patrné, že sledování parametru As bylo na většině profilů ukončeno. 

V případě olova  jsou podobně jako v případě arzénu koncentrace různé (viz Obr. 5-4 dole). 
Maximální koncentrace až 15 mg/L byly na profilu GWM 2030 zjištěny v letech 1995/96, 
které po relativně nízkých hodnotách z obou předchozích let výrazně vyčnívají. Na 
náhradním profilu 2031 není od roku 1997 podobně vysoký obsah dosahován, i přesto však 
hodnota 2,4 mg/L leží i nadále výrazně nad hodnotnou naléhavosti 0,1 mg/L. Počínaje 
březnem 2001 koncentrace náhle klesají, díky tomu je od té doby stav naléhavosti z velké 



  
_________________________________________________________________________________ 

80 
 

části dodržován. V oblasti odtoku z usazovací nádrže byly na profilu GWM 2216 až do konce 
roku 1996 sledovány silnější výkyvy, přičemž hodnota pro stav naléhavosti vztažena na 
střední hodnoty nebyla poprvé dosažena v roce 1995. Během následujících let se 
koncentrace pohybují dokonce převážně pod hodnotou znepokojivého stavu 0,01 mg/L. 
Podobný obrázek je patrný i v případě náhradního profilu GWM 2220 od roku 2006. Olovo 
tak počínaje rokem 2014 není ve spektru parametrů obsaženo. Obsah na obou profilech pro 
měření průsaku SWM 2401 a SWM 2402 vykazují až na několik vyjímek paralelní, místy 
identický průběh, který se téměř výlučně pohybuje pod hodnotou pro stav naléhavosti. 
Dlouhodobý vývoj numožňuje rozeznat žádný trend.  Tyto hodnoty se na profilech SWM 
2401 a SWM 2402 ustálily na úrovni střední hodnoty 0,03 mg/L, případně 0,04 mg/L. 
Stoupající koncentrace pod hodnotou znepokojení byly od roku 2009 zaznamenány na 
profilu pro měření podzemní vody GWM 2101. V porovnání s předchozímy roky se tak 
situace zlepšila. Především v roce 1999 byla hodnota znepokojení a ojediněle dokonce i 
hodnota pro stav naléhavosti překročena častěji (viz Obr. 5-4)). Na profilu GWM 2700, který 
sleduje severovýchodní odtok z komplexu výsypek byly mezi lety 2002 a 2011 s průměrně 
0,08 mg/L naměřeny z větší části hodnoty, které nedosahovaly hodnot pro stav naléhavosti, 
a které částečně vykazovaly silnější výkyvy. V letech 2009 až 2011 se hodnoty pohybovali 
kolem cca. 0,05 mg/L. V případě vzorku, odebraného v roce 2016, byla poprvé zjištěna 
hodnota pod mezí detekce ve výši 0,001 mg/L. Na profilu GWM 2701 byl mezi lety 2002 a 
2009 zaznamenán lehký nárůst hodnot koncentrací olova pod mezí detekce na 0,005 mg/L, 
což však nedosahuje hodnot pro stav znepokojení. 

Mimořádná pozornost byla z důvodů vysoké zátěže lokality, způsobené provozem zařízení, 
věnována kadmiu. Obecně lze pro všechny profily v areálu hutě ve Freibergu konstatovat, že 
obsahy kadmia se i nadále pohybují nad hodnotou pro stav naléhavosti 0,015 mg/L. 
S ohledem na výchozí situaci s extrémní zátěží a překryv s neogenně zvýšenými hodnotami 
v oblasti Freibergu to není překvapující. Pozornost se tedy zaměřila více na vývoj, který je 
patrný z více než dvacetiletého monitoringu. V oblasti přítoku do usazovací nádrže byly na 
profilu GWM 2030 mezi lety 1993 a 1996 zpočátku naměřeny relativně nízké koncentrace 
s průměrnou hodnotou 0,7 mg/L (viz Obr. 5-5). Na začátku měření byly na náhradním profilu 
2031 zjištěny výrazně vyšší obsahy, až 19 mg/L. Z toho vyplývá jisté omezení srovnatelnosti 
obou profilů. Během následujících let, až do roku 2001 byly na profilu GWM 2031 sledovány i 
nadále vysoké hodnoty ve spojení s výrazným rozptylem, který výrazněji klesá teprve pro 
roce 2001. Počínaje rokem 2005 byl kromě toho zaznamenán pokles obsahu až na úroveň 
cca 0,15 mg/L. Na tétoúrovni hodnoty setrvaly až do roku 2018. Jak v horizontálním, tak i ve 
vertikálním odotku z usazovací nádrže jsou hodnoty kadmia výrazně vyšší.   Na profilu GWM 
2216 byly během tří let zaznamenány silnější výkyvy koncentrací, jejichž střední hodnota 
činila 4,8 mg/L. Rozptyl hodnot klesá do konce roku 2005, v uvedené době se úroveň 
pohybuje kolem cca  4 mg/L. V roce 2006 byla zaznamenána rovněž na náhradním profilu 
2220. Během následujícího období byly na profilu pro měření podzemní vody GWM 2220 
zjištěny drobné výkyvy obsahu, podléhající dlouhodobě klesajícímu trendu. V roce 2018 se 
obsah snížil na méně, než 3 mg/L. I přes nepatrné zlepšení nelze při celkovém pohledu na 
pár profilů 2216/2220 zjistit žádný jednoznačný směr vývoje v horizontálním odtoku 
z usazovací nádrže. „Zlom“ celkové křivky profilů 2216/2220 kromě toho ukazuje, že se oba 
profily „nenacházejí v identické hydrodynamické a hydrochemické pozici, přesto, že územně 
leží těsně vedle sebe“ [64]. Zcela jiná je situace v případě vertikálního odtoku, který je 
reprezentován profily pro měření průsaku SWM 2401 a SWM 2402. Oba profily vykazují 
signifikantně klesající trend s koeficientem determinace 0,94, případně 0,88. Oproti profilu 
SWM 2402 probíhá pokles na profilu SWM 2402 zhruba do roku 2000 zpočátku výrazně 
silněji, načež přechází do postupného, ale kontinuálího průběhu až do konce měření v roce 
2012. Koncentrace ve výši cca 3 mg/L (střední hodnota) činily za poslední tři roky měření 
pouze 28% střední výchozí koncentrace 11 mg/L mezi lety 1993 a 1995, což dokládá 
výrazné snížení. I přes větší výkyvy a plochý průběh křivky se obsah kadmia na profilu SWM 
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2402 snižuje až do roku 2016 podobnou měrou, jako v případě profilu SWM 2401. Snížení 
koncentrace činí 75% v porovnání středních hodnotam z období let 1993 až 1995 se 
středními hodnotami z let 2014 až 2016. V oblasti komplexu výsypek pak obsahy kadmia na 
profilech GWM 2101 a GWM 2700 s přihlédnutím k výrazné šíři výkyvů od počátku měření 
v roce 1997, případně od roku 2003, drasticky klesají, Jak ukazuje Obr. 5-5 .  Zatímco se 
obsah na profilu GWM 2101 pohyboval mezi lety 1997 a 2000 kolem 4,2 mg/L, v letech 
2016-2018 už to byl jen zlomek – 0,06 mg/L. Výrazné je rovněž zlepšení koncentrací na 
často suchém profilu GWM 2700 ods cca  3,2 mg/L v letech 2001 až 2002 na 0,3 mg/L 
(2013-2016). V jihovýchodním přítoku byl na profilu GWM 2701 pro kadmium pozorován 
rovněž klesající trand, i když nebyl tak výrazný, jako v případě obou dříve uvedených profilů. 
Na počátku monitorovíání činila střední hodnota na profilu GWM 2701 0,3 mg/L. V roce 2008 
čilnil průměr již pouhých 0,1 mg/L, tedy pouze třetinu obsahu Cd. 

Kromě kadmia byla mimořádná pozornost v lokalitě Hütte Freiberg věnována i olovu.  Jeho 
obsahy na profilech GWM 2030 a GWM 2031, umístěných na přítoku do usazovací nádrže, 
vykazovaly od roku 1995 do začáktu roku 2001 silné výkyvy. Profil GWM 2031 přitom 
v porovnání s předcházejícím profilem vykazuje maximální hodnotu ve výši 223 mg/L v roce 
1997, což je výrazný rozdíl. Analogicky s hodnotami kadmia je možno od roku 2001 
pozorovat výrazný pokles hodnot, který je spojen s výrazně nižší šíří rozptylu. V důsledku 
toho byly převážně naměřeny hodnoty pod stavem naléhavosti 5 mg/L. Od roku 2005 je pak 
stejně jako v případě kadmie možno sledovat postupný pokles, který v roce 2010 dosáhl 
úrovně 1,8 mg/L. Během následujících let byl však přesto zaznamenýn opět nárůst 
koncentrac až na 4,2 mh/L v roce 2014. Od roku 2014 je tendence opět klesající. Aktuálně 
platná referenční hodnota pro odvracení ohrožení ve výši 5 mg/L byla od roku 2006 
dodržena. Výrazně nad hodnotou pro stav naléhavosti se však pohybuje obsah na odtoku 
z usazovací nádrže. Na profilu GWM 2216 byly od začátku až do poloviny devadesátých let 
20. století zaznamenány výkyvy obsahu kolem 318 mg/L. Až do nahrazení profilu GWM 2216 
v roce 2006 profilem GWM 2220 se obsah zinku změnil jen málo (270 mg/L). Na novém 
profilu GWM 2220 pak koncentrace nejprve narostly na více než 400 mg/L v roce 2008. Poté 
následovala dvouletá fáze silnějšího poklesu, která posléze přešla do postupného poklesu, 
charakteristického výrazným rozptylem. Z toho vyplývá celkově klesající trend pro profil 
GWM 2220, kdy obsah klesá od cca  

350 mg/L (střední hodnota 2006 – 2008) na cca 220 mg/L (střední hodnota 2016 – 2018). 
Srovnatelné úrovně (245 mg/L) dosáhly rovněž obsahy zinku na profilu pro měření průsaku 
SWM 2402 v roce 2016. Od roku 199 je na profilu sledován stálý pokles, charakterizovaný 
výkyvy, a sice od střední hodnoty 1993 – 1995 865 mg/L na cca 70%. Na profilu SWM 2401 
je dlouhodobě srovněž sledován klesajícíi, i když méně výrazný trend, kdy hodnoty klesly z 
500 mg/L na zhruba 230 mg/L a tím o více než polovinu. Kromě toho je nápadný paralelní 
průběh s profilem pro měření podzemní vody GWM 2220 v období 2006 až 2012, který však 
byl zaznamenán pouze v případě zinku. Analogicky s kadmiem byly i pro zinek na obou 
profilech GWM 2101 a GWM 2700 zaznamenány tredny signifikantního poklesu. Zatímco se 
profil GWM 2101 zhruba do roku  2009 vyznačoval výrazným rozptylem hodnot, došlo poté 
až do roku 2018 k vyrovnání, přerušeného pouze několika výkyvy. V roce 2013 nebyla 
poprvé dosažena hodnota pro stav naléhavosti, oproti tomu se obsah během prvních let 
měření až do konce devadesátých let 20. století pohyboval několikanásobně nad touto 
hodnotou. Na profilu GWM 2700 byly v roce 2003 zaregistrovány maximální koncentrace ve 
výši zhruba 760 mg/L, které následně až do konce roku 2007 poklesly až pod 200 mg/L. Na 
této úrovni pak hodnoty zůstaly až do roku 2011. Od roku 2013 se pak v několika málo 
vzorcích, které bylo možno na profilu odebrat, hodnoty pod 50 mg/L. Jihovýchodní odtok 
z areálu bývalých hutí se i přes ojediněle se vyskytující špičkové hodnoty (jako například v 
Roce 2005) vyznačuje rovněž klesajícím trendem. Obsah zinku se během sedmi let 
monitoringu snížit o zhruba dvě třetiny, z cca 12 mg/L na 4 mg/L. S tím souvisí dodržení 
hodnoty pro stav naléhavosti za poslední tři roky monitoringu na tomto profilu pro měření 
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podzemní vody. 

Těžký kov nikl  nebyl součástí spektra parametrů na všech profilech. V důsledku toho chybějí 
na obr. 5-6 (dole vlevo) profily pro měření podzemní vody GWM 2030/GWM 2031 a GWM 
2101. S výjimkou profilu GWM 2701 byly na všech ostatních profilech naměřeny hodnoty, 
překračující hodnotu pro stav naléhavosti 0,1 mg/L. Na profilu GWM 2701 došlo dokonce 
k nedosažení hodnoty pro znepokojivý stav 0,02 mg/L. Nápadné je, že na všech profilech 
v dubnu nebo v sprnu 2003 (GWM 2700) byl zaregistrován maximální peak celé řady.  Po 
maximálních hodnotách v roce 2003 byly na profilech GWM 2700 a SWM 2402 
zaznamenány klesající koncentrace, které dokonce poklesly výrazně pod výchozí úroveň. 
Kromě toho vykazuje profil pro měření průsaku SWM 2402 jako jediný od roku 1993 
dlouhodobě klesající trend. Oproti tomu vykazují obsahy niklu na profilu SWM 2401 do konce 
rok 2000 lehce klesající tendenci. Po zmíněné maximální hodnotě v roce 2003 se obsah 
ustálil na cca 0,6 mg/L. To samé platí pro pár profilu GWM 2216/GWM 2220, který však 
celkově vykazoval nejednotný průběh. Na profilu GWM 2220 došlo od roku 2006 k lehkému 
poklesu koncentrací. 

Stejně jako nikl, nebylo ani thalium sledováno na všech profilech. Jak oba profily pro měření 
průsaku, tak i profily pro měření podzemní vody GWM 2216 a GWM 2220 byly z těchto 
průzkumů vyjmuty. Jak ukazuje obr. 5-6 (dole vpravo), zaujímají koncentrace dva intervaly 
hodnot. Průměrná hodnota obsahu na profilu GWM 2030 a na náhradním profilu 2031 0,21, 
případně  0,16 mg/L je několikanásobně vyšší, nežli na profilu GWM 2101 na severním 
odotku (0,003 mg/L) a GWM 2700 (0,007 mg/L) na komplexu výsypek nebo jihovýchodně od 
areálu hutí na profilu GWM 2701 (0,004 mg/L). Hodnota pro stav naléhavosti 0,008 mg/L je 
na profilu GWM 2030 a GWM 2031 téměř výlučně překračována, oproti tomu na ostatních 
třech profilech tomu tak je zřídka.  U ostatních vzorků na profilech GWM 2101, GWM 2700 a 
GWM 2701 se koncentrace pohybovaly převážně pod mezí detekce 0,001 mg/L. Na profilu 
GWM 2031 bylo kromě otho možno až do roku 200I sledovat relativně větší výkyvy, které se 
v následujících letech jeví jako nižší. Kromě toho je od roku 2011 patrná klesající tendence, 
jejíž vypovídací hodnota je však s ohledem na jednotlivá roční měření omezena.  

Oproti ostatním lokalitám, spravovaných společností SAXONIA, hrály v důsledku výrobního 
procesu v této lokalitě roli těkavé halogenované uhlovodíky . Hodnota 6.640 µg/L, 
zaznamenaná na profilu pro měření průsaku SWM 2401 v roce 1995, představuje 
s odstupem nejvyšší zjištěnou koncentraci, která zapadá do v této době převládajícího 
obrazu obecně vysoké zátěže na tomto profilu (viz obr. 5-6 vpravo nahoře). Od roku 1997 
pak nastal drastický pokles, ke konci roku 2012 dosáhla úrovně průměrných zhruba 100 µg/L 
a tím nedosáhla hodnoty pro stav naléhavosti 100 µg/L. V porovnání s výchozí úrovní, kdy 
střední hodnota činila cca 2.200 µg/L (1993/94), to čistě početně odpovídá snížení o 100%. 
To ukazuje, k jak enormnímu snížení obsahu těkavých halogenovaných uhlovodíků na tomto 
profilu během téměř deseti let došlo. Na profilu pro měření průsaku SWM 2402 došlo mezi 
lety 1993 a 2047 rovněž k výraznému poklesu koncentrace, i když výchozí úroveň 
s průměrnými 65 µg/L v letech 1993/94 byla několikanásobně nižší. Ke konci monitoringu na 
profilech GWM 2015 a GWM 2016 byly naměřeny ještě střední hodnoty koncetrance 4,6 
µg/L, což odpovídá snížení o cca  93%. Tím tedy tyto hodnoty leží pod hodnotou stavu 
znepokojení 10 µg/L, která je současně i zkušební hodnotou pro průsak. V oblasti 
horizontálního odotku byly na profilech GWM 2216 v počátečních letech 1993 až 1997 
sledovány proměnlivé koncentrace, dosahující až maxima 450 µg/L a jejichž střední hodnota 
činila zhruba 210 µg/L. Během následujících let, až do konce roku 2005, pak koncentrace 
signifikatně klesají a stále častěji nedosahují hodnoty pro stav naléhavosti. Klesající vývoj 
pokrašovat od roku 2006 na náhradním profilu 2220, kdy hodnota pro stav znepokojení byla 
od poloviny roku 2009 pro podzemní vodu průběžně dodržena. Na přítoku byly během měti 
měření na profilu GWM 2030 před rokem 1997 a také do včetně roku 2008 na náhradním 
profilu GWM 2031 častěji registrovány hodnoty těkavých halogenovaných uhlovodíků, 
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pohybující se nad hodnotou stavu naléhavosti. Dlouhodobě lze celkový vývoj popsat 
poklesem obsahu, který se od roku 2010 více vyznačuje nižšími koncentracemi. K překročení 
hodnoty pro stav naléhavosti dochází od té doby pouze zřídka. V oblasti, ovlivněné 
komplexem výsypek, je oproti tomu možno sledovat významně jednoznačnější vývoj. Po 
maximu 1.730 µg/L v roce 2000 na proflu pro měření podzemní vody GWM 2101 byl 
zaznamenán silný pokles, kdy hodnota pro stav naléhavosti již nebyla od roku 2002 
překračována.  Pokračující pokles obsahu se do konce roku 2008 vyznačoval několikerým 
nedosažením hodnoty pro stav znepokojení. Podobný obrázek poskytuje i profil GWM 2700, 
na kterém byly již od roku 2003 i přes omezenou množstevní vydatnost naměřeny obsahy, 
pohybující se pod hodnotou pro stav znepokojení. Jihovýchodí odtok z areálu hutě vykazoval 
mezi lety 2002 a 2009 obsah, pohybující se proměnlivě kolem hodnoty pro stav znepokojení 
(střední hodnota 11 µg/L). Tento průběh se částečně kryje s průběhem na profilu 2101, 
přičemž jasná tendence vývoje zde patrná není. Profil GWM 2701 tak s hlediska těkavých 
halogenovaných uhlovodíků představuje výjimku mezi profily, umístěnými v severovýchodní 
části hutě Freiberg, na kterých bylo možno doložit signifikantní zlepšení. 
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Obr.  5-0-4: Vývoj obsahu arzénu a olova na vybraný ch m ěřicích profilech 
v severovýchodní části lokality Hütte Freiberg  
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Obr.  5-0-5: Vývoj obsahu kadmia a zinku na vybraný ch m ěřicích profilech 
v severovýchodní části lokality Hütte Freiberg  
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Obr. 5-0-6: Vývoj obsahu t ěkavých halogenovaných uhlovodík ů, niklu a thalia na 
vybraných m ěřících profilech v severovýchodní části lokality Hütte Freiberg  

 

Centrální plocha 

Na obou profilech pro měření podzemní vody GWM 2338 a GWM 2339, umístěných na 
centrální ploše, se během sledovaného období projevil protichůdný vývoj hodnoty pH  (obr. 
5-7). Zatímco na profilu GWM 2338 začínaly hodnoty pH v roce 1995 na pH > 6 , činily 
střední hodnoty na profilu 2339 cca 4. Po následujících třech letech, během kterých nebyla 
hodnota pH měřena, byl od roku 1999 zahájen průběžný monitoring. Až do počátku roku 
2008 byly na profilui GWM 2338 i nadále registrovány hodnoty pH nad 6,0, které však 
vykazovaly klesající tendenci. Během následujících let se potvrdil vývoj dlouhodobě kyselého 
prostředí, v roce 2018 dospěl vývoj na průměrnou hodnotu 4,9. Oproti tomu se dlouhodobý 
průběh na profilu pro měření podzemní vody GWM 2339 vyznačoval stálým, i když nepatrně 
rostoucím trendem v lehce kyselé oblasti. V roce 2018 byla dosažena hodnota cca 5. 
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S ohledem na elektrickou vodivost  se oba proflly neliší jen v časovém průběhu, ale i 
v intervalu hodnot (viz obr. 5-8). Na profilu GWM 2338, umístěného na centrální ploše na 
přítoku, byla v roce 1995 naměřena vodivost kolem 500 µS/cm, kterou bylo možno 
registrovat i v roce 1999 v podobné výši. Tato úroveň zůstala zachována až do začátku roku 
2005. Od tohoto okamžiku bylo možno sledovat neustálý nárůst celkové mineralizace až na 
více než 1.000 µS/cm v roce 2018. Na odtoku z centrální plochy se vodivost na profilu GWM 
2339 pohybovala již na počátku měření v roce 1995 na hodnotách nad 1.000 µS/cm, což je 
dvojnásobná hodnota, nežli na přítoku. Počínaje rokem 1999 je registrován výrazný nárůst, 
vykazující občas silné výkyvy až 1.500 µS/cm. Do cca r.  2008 dosáhl úrovně zhruba 3.000 
µS/cm. Na to pak navázal pokles vodivosti, který trval až do začátku roku 2017, doprovázený 
viditelným rozptylem. V průběhu roku 2018 pak došlo opět ke zřejmě dočasnému nárůstu až 
na 3.800 µS/cm. Přitom se občas během krátké doby objevují silnější výkyvy. Nápadné je, že 
nejnižší redoxční potenciál v jedné řadě měření byl na obou profilech naměřen ve stejný 
okamžik. To by naznačovalo podobné prostředí, což s ohledem na rozdílný vývoj pH a 
vodivosti platí pouze v omezené míře. Rozdíly se však celkově drží v určitých mezích. 
Zřetelně orientovaný vývoj není pro redoxní potenciál patrný na žádném z obou profilů 

 

Obr.  5-0-7: Vývoj hodnoty pH a teploty podzemní vo dy na m ěřících profilech v oblasti 
centrální plochy lokality Hütte Freiberg  
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Obr.  5-0-8: Vývoj vodivosti a redoxního potenciálu  na měřících profilech v oblasti 
centrální plochy lokality Hütte Freiberg 

 

Redoxní potenciál se během sledovaného období pohybuje na obou profilech pro měření 
podzemní vody mezi 200 a 700 mV (viz Obr. 5-8). K dosud uvedeným parametrům přímo v 
dané lokalitě má v dílčím území centrální plochy specifický význam teplota podzemní vody.  
Zatímco na jiných měřících profilech je tento parametr nenápadný, je na obou profilech pro 
měření podzemní vody během sledovaného období patrný vývoj. Mimořádné postavení 
přitom má porfil GWM 2338 na přítoku, na kterém je od roku 1995, nezávisle na změnách, 
podmíněných ročním obdobím, sledován trvající nárůst teploty o průměrných 10°C na úroveň 
16°C (viz obr. 5-7). Maximální teploty činily v letech 2011/12 téměř 18°C. V roce 2018 však 
byla zjištěna klesající tendence, během které byla poprvé po cca 10 letech poprvé naměřena 
teplota pod 14°C. V případě pokračování tohoto naznačeného, nelineárního trendu na obr. 5-
7, mohly by se v následujících letech objevit opět nižší teploty. Zde je však třeba přihlédnout 
k tomu, že rok 2018 podle expertízy k monitoringu vody [65] představuje výjimku. Kromě 
nedostatečné zásoby vody ve druhé polovině roku byl v případě dvou ze čtyř vzroků vývoj 
teploty během čerpání opačný, nežli doposud. Budoucí vývoj na profilu GWM 2338 tak 
zůstává otevřený. Profil pro měření podzemní vody GWM 2339 na odotku vykazuje viditelně 
nižší interval hodnot, ve kterém byly teploty, přesahující 13°C, naměřeny pouze ojediněle 
(maximum 14°C v roce 2012). I přesto však byl během celého období zaznamenán lehký 
nárůst o 10°C na cca 12°C, který s největší pravděpodobností zřejmě souvisí s vývojem na 
profilu GWM 2338. V důsledku toho je třeba vycházet z toho, že tato teplotní anomálien není 
omezena pouze bodově, ale má velký prostorový rozsah.  Příčiny popsaného vývoje v oblasti 
centrální plochy dosud nebylo možno zjistit, první pokusy o vysvětlení předpokládají 
chemicko-fyzikální interakci v důsledku oxidace sulfidů. To by se alespoň krylo s nárůstem 
kadmia a zinku (viz následující části textu). Stejně tak se zdá být věrohodné, že došlo 
k ohřátí přípovrchové podzemní vody v důsledku zpevnění a zástavby centrální plochy mezi 
lety 2001 a 2011. To by mohlo mít silnější dopad především v případě klesajících stavů vod 

Arzén  je nápadný především svými vyššími hodnotami a maximální hodnotou, dosaženou na 
profilu GWM 2338 v roce 2006, která dosáhla Cca 0,07 mg/L a překročila tak hodnotu pro 
stav naléhavosti (viz. obr. 5-9 vpravo nahoře). Až na tuto výjimku se jak na profilu GWM 
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2338, tak i na profilu GWM 2339 pohybují obsahy v rámci monitoringu průběžně výrazně pod 
hodnotou pro stav naléhavosti. Až do roku 2005 je dokonce na obou profilech z velké části 
dodržována i hodnota pro stav znepokojení 0,01 mg/L, přičemž na profilu GWM 2338 došlo 
relativně častěji k jejímu překročení. Počínaje rokem 2007 byly na obou profilech pro měření 
podzemní vody až do konce měření v roce 2012 zjišťovány přibližně něměnné koncentrace 
průměrně 0,003 mg/L, které navíc průběžně leží pod hodnotou pro stav znepokojení. 

Jinak se však situace vývíjí pro olovo , které na obou profilech vykazuje větší rozdíly. Až do 
začátku roku 2005 byl na profilu GWM 2338 a 2339 patrný podobný průběh koncentrací 
olova, vyznačující se výkyvy, přičemž hodnota pro stav naléhavosti 0,1 mg/L byla 
překračována velmi zřídka (viz obr. 5- nahoře vpravo). To potvrzují střední hodnoty, které se 
až do uvedeného roku pohybovaly kolem 0,027 mg/L (GWM 2338), případně  0,33 mg/L 
(GWM 2339). Další vývoj na profilu GWM 2338 vykazuje lehký nárůst obsahu na úroveň 
zhruba 0,05 mg/L s dočasným překročením hodnoty stavu naléhavosti v roce 2006. Počínaje 
rokem 2014 byly během jednotlivých ročních měření zaznamenány ve větší míře zvýšené 
koncentrace až po 0,9 mg/L v roce 2017. Od konce roku 2017 se sice tendence opět 
klasající, ale oproti dlouhodobým měřením do roku 2013 je od roku 2014 hodnota stavu 
naléhavosti nadále překračována.  Pro zřejmě skokový nárůst obsahu olova nelze 
v porovnání s parametry z konkrétní lokality najíž žádné náznaky, jelikož se v tomto ohledu 
odehrává dlouhodobý vývoj (klesající hodnoty pH, stoupající teploty,…). Oproti poriflu GWM 
2338 zůstává obsah olova na profilu GWM „§§) po roce 2005 na stejné úrovni, případně 
lehce klesl (střední hodnota 2005 – 2012 0,014 mg/L), hodnota pro stav znepokojení 0,01 
mg/L tedy byla většinou dodržena. Tento vývoj byl mimo jiné rozhodl o tom, že parametr 
olovo již od roku 2013 není součástí analytického spektra.  

Co se týká kadmia , vykazují oba profily pro měření podzemní vody v oblasti centrální plochy 
jak z hlediska dlouhodobého vývoje, tak i v intervalu, rozdíly. Na přítoku byl na profilu GWM 
2338 až do cca roku  2009 zaznamenán relativně stálý obsah v průměrné výši 0,1 mg/L (viz 
obr. 5-9 dole vlevo). Již během této doby byla hodnota stavu naléhavosti 0,015 mg/L 
překročena zhruba osminásobně.  Od rouk 2009 podléhají naměřené hodnoty větším 
výkyvům, nežli předtím. Současně je od té doby sledován relativně prudký nárůst obsahu 
kadmia až na cca 0,8 mg/L v roce 2018 Tento vývoj je podporován především dlouhodobým, 
lehkým poklesem hodnoty pH. Podle popsaného trendu je patrná stagnace obsahu nebo 
obrat nárůstu. Na odotku na profilu GWM 2330 byly oproti tomu již během prvních vzroků 
zaznamenány výrazně vyšší koncentrace kadmina (až 2,6 mg/L). Druhý průběh od roku 1999 
se rovněž zcela odchyluje od průběhu na profilu 2338 a do začátku roku 2007 vystoupal na 
maximum 7,6 mg/L. Tento nárůst souvisí se zásahy do podloží, provedenými v letech 
2007/08, které byly prováděny současně se sanací, vyvolané investicí. To potvrzuje pokles 
analytických hodnot v následujících letech s přihlédnutím k výrazné šíři výkyvů, od roku 2014 
dosáhly úroveň cca 1,4 mg/L. Obsah tak i nadále výrazně překračuje hodnotu pro stav 
naléhavosti. 

Koncentrace zinku  se během sledovaného období na proflu GWM 2338 chovaly paralně 
s obsahem kadmia. Zatímco až do roku 2006 byla hodnota pro stav naléhavosti 5 mg/L 
převážně dodržována, došlo následně, stejně, jako v případě kadmia, k nárůstu koncentrace, 
který byl od roku 2009 výrazněji patrný (viz obr. 5-9 dole vlevo). Tento nárůst však nebyl tak 
prudký, jako v případě kadmia. V roce 2018 činila střední hodnota obsahu zhruba 38 mg/L. 
Pokles obsahu nelze s přihlédnutím k uvedeným trendům v současné době předpokládat. 
V případě profilu GWM 2339 na odotku jsou koncentrace zinku analogicky s koncentracemi 
kadmia již na začátku řady měření výrazně vyšší, nežli na profilu GWM 2338 (až po 600 
mg/L). Na rozdíl od kadmia je v případě zinku až do konce roku 2005 patrná puze přibližná 
paralelita v průběhu koncentrace.  Od konce roku 2005 je pak vývoj výrazně odlišný. Celkově 
vyplývá pro zinek pro profilu GWM 2339 i přes větší výkyvy pokles hodnot od střední hodnoty 
427 mg/L v 2000/01 až na 266 mg/L v 2017/18. Nezávisle na tom je i nadále hodnota stavu 
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naléhavosti několikanásobně překračována. 

Pro úplnost je nutno ještě krátce zmínit thalium.  Na profilu pro měření podzemních vod 
GWM 2338 je hodnota pro stav naléhavosti 0,008 mg/L ve všech vzorcích dodržena (viz obr. 
5-9 dole vpravo). Hodnoty se zčásti nacházely pod mezí detekce 0,001 mg/L. Až do konce 
měření v roce 2001 byla tato ještě vyšší, nežli aktuálně platná hodnota pro stav znepokojení 
0,0008 mg/L. Na profilu GWM 2339 byly ve více než dvou třetinách měření zjištěny 
koncentrace thalia pod mezí detekce. Pouze v roce 1999 došlo k překročení hodnoty pro 
stav naléhavosti. Na základě nízkého obsahu bylo sledování thalia předčasně ukončeno. 

Pro dílčí území lokality Hütte Freiberg lze tedy souhrnně konstatovat následující: 

Zatímco se hydrodynamické poměry na některých profilech téměř nezměnily, byl na profilech 
pro měření podzemní vody GWM 2101 a GWM 2700 v oblasti odtoku u komplexu výsypek 
zjištěn dlouhodobý pokles stavu vody, případně stoupající četnost vyschnutí profilu. Rovněž 
v oblasti usazovací nádrže ukazují celkové dlouhodobé výsledky měření na páru profilů 
GWM 2216/2220 na snížení zásob podzemní vody. Mnohem zřetelnější je však vývoj měření 
průtoku na profilech pro měření průsaku SWM 2401 a SWM 2402, nacházejících se 
v podzemí, které za období cca 10 let ukazují výrazný pokles. 

Z hlediska kvality vody se na této lokalitě nabízí diferencovaný pohled. V oblasti centrální 
plochy jsou popsané teplotní anomálie na profilu GWM 2338 doprovázeny kontinuálně, 
případně skokově stoupajícím obsahem těžkých kovů. Přestože byl pro jednotlivé parametry 
(Pb, Cd) v uplynulých letech často zaznamenán pokles jejich obsahu, ukazuje vývoj zinku na 
ovlivnění profilem GWM 2338, to znamená, že je zde třeba vycházet z plošného jevu. 

•    Horizontální oblast rozšíření kontaminace z usazovací nádrže je v porovnání s přítokem 
(GWM 2031) a odtokem (GWM 2216/2220) i nadále charakterizována snižováním hodnoty 
pH a nárůstem vodivosti a obsahu těžkých kovů.  Nehledě na nejednodný vývoj v oblasti 
přítoku jsou současně jak v horizontálním (GWM 2216/220), tak i ve vertikálním odtoku 
(SWM 2401 a 2402) registrována signifikantní zlepšení v podobě klesajícího obsahu 
škodlivin. Tento pokles lze vyhodnotit jako důsledek provedených opatření. 

•    Velmi pozitivní jsou rovněž dlouhodobé trendy vývoje na odtoku z komplexu výsypek 
(GWM 2101 a 2700). Významně je zde doloženo výrazné snížení celkové mineralizace a 
především pak koncentrací Cd a Zn, doprovázené zvýšením hodnoty pH.   V oblasti 
jihozápadního odtoku z areálu hutě ve Freibergu (GWM 2701) byla i přes krátké období 
monitoringu učiněna podobná zjištění. Vývoj, který je v oblasti komplexu výsypek zřetelně 
patrný, mluví jednoznačně pro účinnost sanačních / zajišťovacích prací, provedených zde do 
roku 2006. 

V dílčí oblasti lokality Hütte Freiberg se situace v oblasti zátěže a šíření škodlivých látek 
prostřednictvím vody převážně zlepšila, případně snížila, i když i nadále dochází 
k překračování referenčních hodnot.  
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Obr.  5-0-9: Vývoj obsahu arzénu a t ěžkých kov ů na měřících profilech v oblasti 
centrální plochy lokality Hütte Freiberg  

 

5.3.2     Dílčí areál Hütte Muldenhütten 

Po huti ve Freibergu byla další významnou lokalitou, řešenou v rámci projektu společnosti 
SAXONIA, huť Muldenhütten. A to nejen jen kvůli rozloze areálu, ale i z důvodů 
bezprostřední blízkosti Freiberské Muldy a existenci významných reliktních zátěží, vzniklých 
v důsledku staletého využití. Na lokalitě Muldenhütten tak byla instalována řada měřících 
profilů, kterých bylo celkem 50. Díky tomu vykazuje lokalita Messstellendichte nejvyšší 
hustotu měrných profilů ze všech lokalit, spravovaných společností SAXONIA. Velká část 
těchto profilů byla zřízena v letech 1992 až 1994 k průzkumným účelům. Proto neuvidí, že 
většina z profilů byla v provozu pouze 1 až 3 roky. Průběžné a dlouhodobé sledování 
probíhalo pouze na několika málo ístech a soustředilo se především na těžiště reliktní 
zátěže.  Pro dosažení cíle, tedy kontrolu úspěšnosti sanace, jsou vhodné pouze takové 
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profily, které disponují delší řadou měření a na kterých měření probíhala pokud možno po 
ukončení sanančích prací. Z celkem 50 profilů splňovalo tyto požadavky celkem šest.  
Vybrané a do výzkumu zařazené profily jsou uvedeny v Tabulce 5-2, jejich umístění je 
znázorněno na obr. 5-10. 

Vybrané profily reprezentují většinu objektů reliktní zátěže na této lokalitě, které jsou 
popsány v kapitole 4.2. V další části budou jednotlivé profily krátce popsány. Přitom budou 
zmíněna jejich specificka. 

Za zmínku stojí situace měrných profilů na výsypkách strusky v oblouky řek Muldy. Celkem 
zde byly původně instalovány 4 profily pro měření podzemní vody (GWM). Zatímco dva 
z těchto profilů (GWM 4000 a 4089) byly zohledněny pouze během průzkumu, ostatní dva 
profily pro měření podzemní vody (GWM 4000 a 4089) byly zničeny během povodní v roce 
2002, kdy byla tato lokalita z velké části zaplavena. Aby bylo možno provádět monitoring i 
nadále, byl profil GWM 4080 v roce 2004 nahrazen profilem náhradním. Profily sloužily 
především pro sledování odtoku především z areálu bývalé arzénové hutě (Arsenhütte). 
Z důvodů bezprostřední blízkosti k Freiberské Mulde zde nelze vyloučit vliv břežního filtrátu. 

V západní části lokality Muldenhütten byl jako první profil v tomto areálu zřízen v roce 1995 
profil GWM 4069. Nacházel se středově za oběma bývalými administrativními budovami. 
Východném směrem se nacházel bývalý nekrytý sklad polotovarů. Jelikož k tomu profily 
chyběly údaje k jeho zřízení, měl být nahrazen novým. Pro tento účel byl  vybrán cca75 m 
dále západním směrem v areálu firmy Schiwa Profil GmbH spol. s r. o. ležící podzemní profil 
4145. V koncepci monitoringu z roku 2001 [66] je zmínka o tom, že tento profil je zamýšlen 
pro sledování přítoku do areálu arzénové hutě.  Současně jím snad měl být sledován i odtok 
z nekrytého skladu polotovarů. Po čtyřech letech měření však byla jeho vhodnost k tomu 
účelu zpochybněna, následně byl tento profil z monitoringu vyřazen. Místo něj byl v roce 
2004 zřízen profil GWM 4160, který se nacházel zza 16 m západně od GWM 4069. Přestože 
byly profily pro měření podzemní vody do monitoringu integrovány časově po sobě, není 
z důvodů neznalosti  výstroje profilu GWM 4069 a viditelně odchylné kvality profilu GWM 
4145 zajištěna průkazná srovnatelnost s profilem GWM 4160. 

Profil GWM 4200 byl vyhlouben v roce 2002 východně od železniční tratě u silnice 
Hilbersdorf - Alte Dynamit v březovém hájku. Byl koncipován pro sledování odtoku ze 
severovýchodně přiléhající skládky OttoDeponie po ukončení její sanace.  
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Obr.  5-0-10: Poloha a stav vybraných m ěrných profil ů na lokalit ě Muldenhütten  

 

Jihozápadně od centra lokality Muldenhütten byl umístěn a vystrojen profil pro měření 
podzemní vody GWM 4142 v blízkosti kouřového kanálu. Profil byl zřízen za účelem 
průzkumu ovlivnění podzemní vody v této lokalitě v roce 1995. Z důvodů jeho dobré 
vydatnosti byl v monitoringu sledován po dobu několika let.  

Rovněž mimo vlastní lokalitu hutě, východě od železniční tratě na lokalitě Rauchblöße, se 
nacházel profil GWM 4133. Původně zde byl zřízen s ohledem za průzkum kouřového 
kanálu. Na tomto profilu se odráží téměř nezměněná situace zátěže od doby ukončení 
hutního provozu v lokalitě Muldenhütten. Přiměřená a plošné účinná sanace této lokality 
nebyla v souladu se zájmy ochrany přírody, z tohoto důvodu byla provedena pouze bodová 
zajištění (viz kapitola 4.2.4). 
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V průběhu celého monitoringu v lokalitě Muldenhütten a na základě získaných poznatků byl v 
rámci podpůrné projektové skupiny zastáván názor, že se stav na jednotlivých profilech 
nebude výrazně měnit.  To bylo podstatné pro rozhodnoutí v roce 2009, vyřadit některé 
profily ze sledování. V provozu zůstaly do roku 2012 pouze profily pro měření podzemní vody 
GWM 4080 a 4160, které byly následně předány Saskému zemskému úřadu pro životní 
prostředí, zemědělství a geologii (LfULG). Ostatní profily byly demontovány ve stejném roce.  
Vývoj stavů vody, místních parametrů a obsahů těžkých kovů a arzénu jsou uvedeny na obr. 
5-11 až obr. 5-13. Na nich jsou vyznačeny i časová rozpětí pro zajištění nejdůležitějších 
objektů, ale i celkové časové období, během kterého probíhala na lokalitě Muldenhütten 
sanační opatření, realizovaná v rámci projektu na reliktních zátěží. 

Ke stavům vody  je nutno poznamenat, že pro profil GWM 4069 nebyla dostupná data k jeho 
výstroji a výšce měřícího bodu, vodní hladina se tedy vztahuje pouze k horní hraně profilu (m 
pod POK). Stavy vody na všech ostatních profilech na obr. 5-11 (vlevo nahoře) jsou uvedeny 
jako výšková úroveň v metrech nad mořem a při porovnání vykazují výrazné rozdíly.  Od 
nejvýše položeného profilu GWM 4133 na lokalitě Rauchblöße (cca 417 m n.m.) až po profily 
GWM 4088 a 4080 (cca 343 m n.m.) na úpatí výsypek strusky v oblouku řeky Muldy vzniká 
gradient vodní hladiny cca  74 m. Ostatní profily se mezi ně řadí v souladu se svojí polohou. 
Spád povrchu terénu, zjištěný pomocí vrstevnic, činí rovněž cca 74 m (viz obr. 5-10). To by 
bylo možno považovat za ukazatel toho, že přípovrchová podzemní voda z velké části 
odtéká hypodermicky ve vrstvách, probíhajících paralelně s atropogeně upravenou morfologií 
terénu. Kromě různých výškových úrovní vodních hladin se profily liší i z hlediska své 
dynamiky. Zatímco rozpětí na profilu GWM 4069 činí pouze 0,35, činí rozdíl mezi minimálním 
a maximálním stavem vody na ostatních profilech více než 1 m (GWM 4080 a 4145) až po 5 
m (GWM 4142 a 4200). Oproti profilu GWM 4142, u kterého je velké rozpětí vyvoláno pouze 
v důsledku nízkého stavu vody ke konci roku 2000, se na profilu GWM 4200 objevují častěji 
výkyvy stavu vody v řádech několika metrů. Kromě toho je nápadné, že se porfil GWM 4145 
pohybuje na úrovni obou profilů GWM 4080 a 4088. S vysokou pravděpodobností zde byly 
zachyceny stavy vody v nivních štěrcích řeky Muldy. Společně s obsaženými látkami byla 
tato skutečnost rozhodující pro vyřazení proflu GWM 4145 v roce 2004 a zřízení náhradního 
profilu GWM 4160. Celkově nejsou ve vývoji stavu vody na žádném z profilů patré trendy. 

Z místních parametr ů byly měřeny hodnota pH, elektrická vodivost a redoxční potenciál.   
Z hlediska hodnoty pH  se vybrané profily vzájemně zčásti výrazně liší v intervalu od 1,9 až 
7,2. Nejvyšší hodnoty pH byly registrovány na profilu GWM 4145, kde jejich střední hodnota 
dosáhla 6,3. Poté následují profily GWM 4200 s 5,9 a GWM 4160 s 5,5. Na profilu GWM 
4088 s hodnotou pH 2,5 převládá silně kyselé prostředí. Jak je patrné na obr. 5-11, jsou 
hodnoty pH na profilech GWM 4133 a 4080 o něco vyšší, jejich střední hodnota se pohybuje 
kolem 3,3, případně  3,5. Při porovnání páru profilů 4088 a 4080 na výsypkách strusky je 
náadné, že se hodnota pH po instalaci náhradního profilu 4080 v roce 2004 pohybovala 
kolem cca 4 a tím na vyšší úrovni, nežli v případě předchozího profilu GWM 4088. Během 
následujících 8 let byl na náhradním profilu sledován klesající trend, takže hodnoty v roce 
2013 dosáhly hodnoty pH 3. I přes pokles tak stále ještě leží nad úrovní profilu GWM 4088. 
Zda tento vývoj pokračoval, nebo zda od té doby stagnuje, nelze stanovit. Kromě toho je 
zajímavé že i když výška vodní hladiny na profilu GWM 4145 je srovnatelná s profily GWM 
4088 a 4080, vyskytují se zde enormní rozdíly v hodnotě pH, ukazující na různě silné 
zátížení vody.  Ohledně souvislosti tří profilů GWM 4069, 4145 a 4160 je zřejmé, že spádová 
území těchto profilů nejsou identická. Především profil GWM 4069 a jeho uvažovaný 
náhradní profil 4145 se v oblasti pH zcela odlišují. V tomto směru zapadá do obrazu profilu 
GWM 4069 pouze cca  16 m vzdálený profil GWM 4160 a to i přes existující rozdíly. 
V případě dlouhodobého vývoje stavu na profilech jsou nápadné kromě profilu GWM 4080 i 
profily GWM 4160 a GWM 4142. Zde se ukazuje stoupající trend pH, který je zřejmě 
výraznější v případě profilu 4142 v oblasti kouřového kanálu. Tento vývoj by měl 
v dlouhodobém horizontu působit i na uvolňování těžkých kovů. 
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Elektrická vodivost  odráží rovněž charakteristiku různých profilů. Specificky zde vyniká 
profil GWM 4088 s maximální hodnotou 11.600 µS/cm na počátku roku 1994. V porovnání s 
ostatními profily je zde kromě toho naměřena nejvyšší vodivost průměrně 4.850 µS/cm. V 
případě velké části ostatních profilů se střední hodnota pohybuje mezi 1.240 a 1.970 µS/cm. 
Pouze průměrné hodnoty profilů GWM 4145 a 4160 s 520, případně 845 se pohybují pod 
1.000 µS/cm. Další sledování nápadného profilu GWM 4088 a jeho náhradního profilu 4080 
zvýrazňuje, že celková minieralizace od konce roku 2004 s hodnotou méně než 2.000 µS/cm 
vykazuje výrazně nižší úroveň, nežli v předchozích letech. Nicméně až do konce měření 
v roce 2013 bylo možno zaznamenat nárůst až o více než 2.000 µS/cm, což je patrně nutno 
vidět v kontextu klesajícího pH a s tím spojené lehce zvýšené rozpustnosti látek. V západní 
části lokality Muldenhütten ukazuje vodivost oproti hodnotě pH jiný obraz. Tam, kde předtím 
vládly velké rozdíly mezi profilem GWM 4069 a jeho náhradním profilem 4145, tam se zdá 
průběh shodovat a na přelomu let 2000 a 2001 vykazuje podobné hodnoty. To samé by bylo 
možno interpretovat i pro nahrazení profilu GWM 4145 profilem GWM 4160. Zde je však 
třeba předeslat, že dobrý soulad vládne s výjimkou vodivosti pouze v případě arzénu. Přímou 
souvislosti profilů tak nelze ze sledovaných průběhů doložit. Nehledě na to, lze na profilu 
GWM 4069 zjistit znatelný pokles vodivosti o průměrně 1.800 µS/cm v letech 1993/1994 na 
678 µS/cm, vztaženo na roky 1999 až 2001. Rovněž výrazné jsou tredny na profilech GWM 
4142 a 4200 s koeficientem determince více než 0,8. Vodivost se zde  snížila o cca 40%, 
případně 46% v letech, během kterých probíhal monitoring. Na profilu GWM 4133 na lokalitě 
Rauchblöße se za osm let monitorování vyskytly pouze nepatrné změny. Profil GWM 4160 
vykazoval až do sanace přibližně stejnou vodivost.  Během následujícího roku došlo 
k nárůstu ve výši cca 630 až 1.530 µS/cm, který byl patrně vyvolán sanancí nekrytého skladu 
polotovarů. Zdá se, že od roku 2010 nastoupil jistý druh odeznívací fáze, která ke konci 
měření na profilu 4160 dospěla na výchozí úroveň cca 650 µS/cm. Lze se domnívat, že 
vodivost z důvodů sanace v následujících letech dále poklesla. Kvůli chybějícím datům to 
však nelze doložit. 

V případě redoxního potenciálu  jsou až do roku 2005 patrné dvě skupiny. Střední hodnoty 
na profilech GWM 4069, 4145 a 4200 se pohybují mezi 200 a 300 mV, oproti tomu se na 
profilech GWM 4088, 4142 a 4133 vyskytují hodnoty mezi 400 a 450 mV. Ke konci roku 2004 
byl současně na dosud monitorovaných profilech GWM 4133, 4142 a 4200 pozorován 
nárůst.  Tento nárůst skončil ustálením redoxního potenciálu na třech profilech pro měření 
podzemní vody na vyšší úrovni cca  500 mV (GWM 4200) příp.. 650 mV (GWM 4133 a 
4142). Čím byla tato evidentní změna vyvolána, nelze zjistit. Skutečností však je, že neměla 
žádné rozeznatelné vlivy na ostatní místní parametry nebo koncentrace látek. Redoxní 
potenciál na v této době nově zřízených profilech GWM 4080 a 4160 se rovněž pohybuje 
mezi 500 mV a nad 600 mV. Tím se oba odlišují od svých předchůdců, profilů GWM 4088 a 
4145. Průběh obou se do konce roku 2008 vyznačuje i přes variabilní hodnoty stejnou 
úrovní. Počínaje rokem 2009 jsou na profilu GWM 4080 až do konce roku 2012 
zaznamenávány větší výkyvy, až 400 mV.  Na profilu GWM 4160 se redoxní potenciál na 
krátkou dobu snížil až na 374 mV, aby pak následně opět postupně narostl. V roce 2012 
dosáhl necelých 500 mV. Tento vývoj je přesně opačný k vývoji vodivosti a koncentrace 
prvků (viz obr. 5-12 a obr. 5-13). Tato skutečnost indikuje, že sanační práce na nezakrytém 
skladu polotovarů způsobily změnu, která postupně odeznívá. 

Z diagramů obsahu arzénu na obr. 5-12 je patrné že zatížení měrných profilů je zčásti velmi 
rozdílné. V severozápadní až jihovýchodní části, ve které se nacházejí profily GWM 4069, 
4142, 4145, 4160 a 4200, je maximální obsah arzénu cca  3 mg/L, zatímco v oblasti výsypek 
strusky a na lokalitě Rauchblöße byly zaznamenány koncentrace až 2700 mg/L, příp.  26 
mh/L.  Při přesnějším pohledu na první z uvedených profilů jsou patrné další rozdíly obsahu. 
Když odhlédneme od jednotlivých extrémních hodnot, pak se hodnoty arzénu na profilech 
GWM 4069, 4145, 4160 a 4200 pohybují pod 0,2 mg/L. V případně posledního se obsah 
pohyboval až do začátku roku 2005 průběžně pod hodnotou pro stav naléhavosti 0,05 mg/L. 
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V letech 2005 až 2007 byly naměřeny silněji proměnlivé hodnoty, které dosahují více než 
trojnásobku hodnoty pro stav naléhavosti. Poté došlo k silnému poklesu až na průměrnou 
úroveň 0,003 mg/L. Při srovnání tří profilů GWM 4069, 4145 a 4160 by bylo možno tak, jak již 
bylo naznačeno v případě vodivosti, předpokládat relativní dobrou souvislost mezi profily, 
protože obsah dosahuje podobné úrovně a přechody se při souvislém pohledu jeví být 
palusibilní.  Na profilu GWM 4069 byla mezi lety 1993 až 1994 sledována klesající tendence, 
která se v následujícím roce změnila v opak. Jelikož se v této době jednalo o celkový obsah, 
je tento obtížně srovnatelný s koncentrací rozpuštěné formy, která byla určována od roku 
1997.   Skutečností však je, že obsahy As se od roku 1997 převážně pohybovaly pod 
hodnotou pro stav naléhavosti. To se týká jak profilu GWM 4145, tak i profilu GWM 4160. 
V případě profilu GWM 4160 je kromě toho patrný klesající trend, který byl krátkodobě 
přerušen pouze nárůstem v roce po provedení sanančích prací. Profil GWM 4142 v oblasti 
kouřového kanálu vykazuje klesající trend od roku 2001 až do konce průběžného 
monitoringu v roce 2007. I přesto zde byly naměřeny vysoké hodnoty As ve výši méně než 
1,0 mg/L. V porovnání s profily GWM 4088 a 4133 jsou však koncentrace na proflu GWM 
4142 nízké. Na profilu GWM 4088 činila jejich střední hodnota 186 mg/L (celkově) a 153 
mg/L (rozpuštěné), případně 18 mg/L na profilu GWM 4133. Na obr. 5-12 je však nápadné, 
že v případě profilu GWM 4088 – pokud odhlédneme od enormních extrémních hodnot - 
koncentrace často nedosahují 100 mg/L. To potvrzují i mediány, které pro celkový obsah do 
roku 1995 činí cca 20 mg/L a pro rozpuštěný podíl od roku 1996 46 mg/L. Oproti tomu byly 
na náhradním profilu 4080 od roku 2004 naměřeny výrazně nižší hodnoty. Střední hodnota 
se zde pohybuje kolem 1,0 mg/L a medián kolem 0,4 mg/L. Tím je obsah na profilu GWM 
4088, vztažený na rozpuštěnou část, o 140násobek (medián) až 160násobek (střední 
hodnota) vyšší, nežli na jeho následném profiliu 4080. Z hlediska bezprostřední blízkosti a 
podobných stavů vod se to zdá být udivující, protože se principiálně vychází z toho, že oba 
profily reprezenatují stejný kolektor. Na jednu stranu by tedy bylo možno se domnívat, že se 
koncentrace na nižší úrovni ustálily teprve pro roce 2003.  Na druhou stranu by bylo možno 
zvažovat ředící efekt v důsledku břežní filtrace, který by mohl souviset s povodní v roce 2002 
a s patrně změněnými hydraulickými podmínkami. S výjimkou několika málo, okolím 
měřících profilů nevysvětlitelných maximálních hodnot, jako v roce 2008 a 2011, je zde nutno 
i nadále počítat s přibližně konstantní zítěží arzénem. To se týká rovněž profilu GWM 4133, 
na kterém nebyla mezi lety 1997 a 2007 zaregirstrována téměř žádná změna proměnlivého 
obsahu (10 až 26 mg/L). 

V případě parametru olovo  vykazují profily podobně jako v případě arzénu různé intervaly 
hodnot. Na profilu GWM 4145 se s výjimkou jednoho měření hodnoty pohybují pod hodnotou 
pro stav znepokojení 0,01 mg/L, jelikož se z velké části pohybují pod mezí detekce 0,001 
mg/L. Díky tomu je možno vody, zastižené na tomto profilu, považovat z hleiska olova za 
nezatížené. Zde existuje znatelný rozdíl k obsahu na profilech GWM 4069 a GWM 4160, 
pohybující se s výjimkou jedné hodnoty nad hodnotou pro stav znepokojení. V letech 1993 
až 1995 pak celkové koncentrace na porfilu GWM 4069 klesá, i nadále však překračuje 
hodnotu naléhavosti 0,1 mg/L. Teprve případě rozpuštěného obsahu od roku 1997 není tato 
referenční hodnota zčásti dosahována. Oproti tomu jsou na profilu GWM 4160 hodnoty, 
překračující hodnotu pro stav naléhavosti, naměřeny pouze zřídka.  Nárůst a následný 
pokles po sanaci skladu polotovarů je zde patrný stejně, jako v případě arzénu. Během 
posledního měření v roce 2012 nebyla hodnota pro stav znepokojení poprvé dosažena. 
Profily GWM 4142 a 4200 vykazují oba v rámci monitoringu klesající trend. I přes určité 
výkyvy je na profilu GWM 4142 viditelný výrazný trend poklesu a to přesto, že hodnota pro 
stav naléhavosti nebyla dosažena pouze při jednom měření. Na profilu GWM 4200 se 
koncentrace´snižují pouze postupně.  Opouštění přitom úroveň hodnoty pro stav naléhavosti 
a v roce 2008 dosahují hodnoty pro stav znepokojení. Nejvyšší koncentrace olova byly 
zjištěny na profilu GWM 4088. Maximální hodnota činila 35 mg/L v roce 1994. Ve stejném 
období byl zjištěn významný růst i v případě ostatních prvků. To ukazuje na to, že v důsledku 
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demolice průmyslového areálu došlo k mobilizaci škodlivých látek, která se projevila se 
zhruba půlroční prodlevou [44]. Střední hodnoty obsahu se pohybovaly kolem 4,2 mg/L 
(celkově), případně 3,6 mg/L (rozpuštěné). Rozdíl k mediánu 2,2 mg/L (celkově), případně 
2,1 mg/L (rozpoštěné) je v porovnání s arzénem výrazně nižší. Na náhradním profilu 4080 
byly opět sledovány nižší koncentrace o průměrně 0,2 mh/L. Oproti arz=nu je střední rozdíl 
obsažené rozpuštěné frakce mezi profily GMW 4088 a 4080 o faktor méně než 20 znatelně 
nižší.  V průběhu koncentrací na obr. 5-12 (vpravo dole) je patrné, že obsahy zřejmě variují, 
hodnota pro stav naléhavosti 0,1 mg/L přitom nebyla v průběhu do roku 2012 průběžně 
dosahována.  Tendce však nejsou patrné. Obsah olova na profilu GWM 4133 v lokalitě 
Rauchblöße podléhají až do cca r. 2001 velkým výkyvům, které se následně až do roku 2007 
snižují. Hodnota pro stav naléhavosti je přitom průběžně překračována. 

V případě kadmia  se intervaly hodnot od sebe neliší tolik, jako v případě olova a arzénu (viz 
obr. 5-13). Nejnižší koncentrace se vyskytují na profilu GWM 4145 a pohybují se kolem 
hodnoty pro stav naléhavosti 0,015 mg/L. Obsah na ostatních profilen oproti tomu dosahuje 
mnohem vyšších hodnot. V tomto případě je kromě profilu GWM 4088 zajímavý i profil GWM 
4200. V roce 2002 zde byly naměřeny relativně vysoké koncentrace ve výši 6 mg/L. Vyšší 
byly pouze koncentrace na profilu 4088 v roce 1994 (cca 8 mg/l). Profil GWM 4200 je 
nápadný i tím, že zde v následujících let od roku 2003 dochází k výraznému poklesu. Zdá se, 
že v roce 2008 se koncentrace ustálila na cca 1 mg/L. Z průběhu hodnot na proflu GWM 
4088 je patrné, že se celková koncentrace a rozpuštěná koncentrace kadmia liší pouze 
nepatrně.  To je dálo především dobrou rozpustností kadmia za daných hodnot pH. 
V důsledku toho lze obě měřená období považovat přibližně za jednu časovou řadu. Její 
vývoj se vyznačuje proměnlivým obsahem, jehož střední hodnota činí 2,7 mg/L. Dlouhodobý 
trend zde však patrný není. Na náhradním profilui 4080 je možno od roku 2004 sledovat nižší 
koncentrace, průměrně 0,6 mg/L. Tento zřejmý rozdíl však není tak dramatický, jako 
v případě arzénu a olova (faktor 5). Důvodem může být mnohem vyšší obsah arzénu a olova 
na dané lokalitě v důsledku výrobního procesu. Díky tomu se mohou v závislosti na disoluci 
občas vyskytnout vyšší výkyvy, případně mohou mít změny v důsledku realizovaných 
opatření větší vliv.   Obsah kadmina je proto nutno vnímat jako určitý druh „základní zátěže“. 
To je patrné i na dalších profilem pro měření podzemní vody, jejichž koncentrace se 
nacházejí na podobné úrovni, jako v případě profilu GWM 4080. Zde je třeba vyzdvihnout 
především profily GWM 4069 a 4142, na nichž jsou patrné klesající trendy.  Jestliže střední 
hodnota celkového obsahu kadmina činila na profilu GWM 4069 v letech 1993/94 1,2 mg/L, 
pak se rozpuštěný obsah v letech 2000/01 pohyboval pouze kolem 0,3 mg/L. S přihlédnutím 
k dobré rozpustnosti kadmia to ukazuje na snížení o cca 80 %. Na profilu GWM 4142 
poklesy hodnoty z průměrných 1,2 mg/L v letech 2000/01 na 0,5 mg/L v roce 2000/06, což 
představuje pokles ve výši cca 50%. Profil GWM 4160 je nápadný především nárůstem 
koncentrace po sanačních pracech v roce 2008. Následující pokles dosáhl koncem roku 
2021 0,2 mg/L a tedy nízké úrovně pro daný profil, jako v roce 2008. 

Přestože je vývoj pro zinek  zčásti podobný, jako v případě kadmia, jsou na některých 
profilech patrné zřejmé rozdíly. Kromě profilu GWM 4145 vykazuje rovněž profil GWM 4200 
relativně nízké koncentrace. Oproti profilu GWM 4145 zde nedochází k překračování hodnoty 
pro stav nsléhavosti 5 mg/L. Kromě toho sleduje obsah od roku 2003, stejně, jako v případě 
kadmia, výrazný trend poklesu ve směru k hodnotě pro stav znepokojení 0,5 mg/L. 
Porovnání profilu GWM 4145 s profily GWM 4069a 4160 na obr. 5-13 ukazuje rozdílnou 
kvalitu měřících profilů. To potvrzují střední hodnoty 2,2 mg/L na profilu GWM 4145 a 17 
mg/L pro GWM 4160, případně 44 mg/L na profiliu GWM 4069 (celkovvě) a 16 mg/L 
(rozpuštěné). Po poklesu na profilu GWM 4069 až do konce roku 1995 se hodnoty hodí 
spíše k profilu GWM 4160, nežli k profilu GWM 4145. Profil GWM 4160 vykazuje do roku 
2008 lehký pokles. Sanance pak následně způsobí nárůst koncentrace až na 46 mg/L, která 
pak ale následně opět odezní. V roce 2012 se hodnoty pohybují pouze lehce nad hodnotou 
stavu naléhavosti. Na profilu GWM 4133 na lokalitě Rauchblöße byl zaznamenán průběh bez 
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větších výkyvů v oblasti nad hodnotou pro stav naléhavosti. Střední hodnota koncentrace 
činila 7,8 mg/L. Enormní výkyvy v rozpětí 486 mg/L však oproti tomu vykazuje profil GWM 
4088. Ty byly vyvolány extrémní hodnotou 501 mg/L v roce 2001. Obsah zinku na tomto 
profilu pro měření podzemní vody zde několikanásobně překročil hodnotu pro stav 
naléhavosti. Kromě toho je nápadný občasný dobrý souhlad s obsahem zinku na profilu 
GWM 4069. To bylo ukazovalo na jistou základní zátěž.  Střední hodnota obsahu na profilui 
4088 činila 118 mg/L (celkově), případně 146 mg/L (rozpuštěné). V porovnání s tím byly na 
náhradním profilu 4080 naměřeny střední koncentrace 57 mg/L, který tedy zaujímaly pouze 
třetinu úrovně původního profilu. Oproti všem ostatním parametrům byl pro zinek kromě toho 
sledován na profilu GWM 4080 mezi lety 2004 a 2013 narůstající trend. Zřejme zde došlo 
k pronikání vody, která je případně z důvodů selektivních procesů rozpouštění zinku a jeho 
obohacení silněji zatížená. Do jaké míry se tento trend vyvíjel po roce 2013, nelze z důvodů 
chyějících dat zjistit. 

Kromě dosud uvedených těžkých kovů hraje v lokalitě Muldenhütten roli také měď, Která 
byla s výjimkou profilu GWM 4200 zjištěna na všechn vybraných profilech. Oproti ostatním 
parametrům se nejvyšší obsah mědi ve výši 100 mg/L vyskytoval v roce 1993 na profilu 
GWM 4069 (viz obr. 5-13). Do konce roku 1995 hodnoty, naměřené jako celkový obsah, 
klesají a pohybují se cca kolem 20 mg/L. Rozpuštěný obsah, zjištěný od roku 1997 do konce 
rok 2001, jsou ještě nižší, jejich střední hodnota činí 8,5 mg/L. I přes masivní pokles je však 
hodnota pro stav naléhavosti ve výši 2 mg/L i nadále překračována. Na náhradním profiliu 
4145 jsou koncentrace v období let 2002 až 2004 téměř výlučně nižší, nežli je mezi detekce 
0,01 mg/L, tím jsou rovněž nižší, nežli hodnota pro stav znepokojení ve výši 0,05 mg/L. Zátěž 
mědí se tedy výrazně odlišuje od situace na profilu GWM 4069. Na základě toho lze 
předpokládat rozdílnou genezi vod.  Obsah mědi se na profiliu GWM 4160 pohybuje mezi 4 a 
26 mg/L. V roce 2009 je možno opět pozorovat nárůst, zřejmě v důsledku sanačních prací, 
který pak přechází do následujícího klesajícího trendu. Až do konce roku 2001 jsou na profilu 
GWM 4142 registrovány přibližně stejné hodnoty v průměru 8 mg/L. V roce 2002 se pak 
koncentrace zřejmě prudce zvýší o cca 10 mg/L. Na této úrovni pak zůstane až do konce 
roku 2004. Počínaje rokem 2005 je opět naměřen nižší obsah, který se oproti výchozím 
hodnotám z doby před rokem 2001 snížil hodnotou průměrně 4,2 mg/L o polovinu. Tento 
vývoj není možné sledovan ani na jiném profilu, ani se nekryje s ostatním průběhem 
parametrů na profilu GWM 4142. Důvod tohoto časově omezeného, selektivního zvýšení 
není patrný,. Druhá nejnižší koncentrace je na lokalitě Rauchblöße němřena po profilu GWM 
4145 na profilu GWM 4133. Střední hodnota činí 0,3 mg/L a nacházejí se průběžně pod 
hodnotou pro stav naléhavosti. Stejně jako v případě ostatních parametrů se pár profilů 4088 
a 4080 vyznačuje různýi úrovněmi koncentrací. Zatímco se celkový, ale i rozpuštěný obsah 
na profilu GWM 4088 pohybuje kolem 15 mg/L (střední hodnota), je to na profilu GMW 4080 
pouze pětina (3 mg/L). Na profilu GWM 4088 přitom dochází k výrazně větším výkyvům o 
více než 20 mg/L. Na profilu GWM 4080 nebyla několikrát dosažena ani hodnota pro stav 
naléhavosti. Na žádném z obou profilů však nelze rozeznat vývojové tendence.  

Pro lokalitu Muldenhütten lze souhrnně konstatovat, že vývoj na vybraných profilech je 
rozdílný. V oblouku řeky Muldy pod výsypkami strusek byly mezi lety 2004 a 2012 na 
náhradním profilu 4080 naměřeny nižší obsahy arzénu, případně  Těžkých kovů, nežli na 
původním profilu 4088. Přestože zde nelze vyloučit vlivy snížení škodlivin, ukazjí rozdíly na 
silnou břežní filtraci a s tím spojené efekty naředění. To však nevysvětluje nápadný pokles 
hodnoty pH a selektivní nárůst vodivosti a koncentrací zinku.  Na lokalitě Rauchblöße se 
zčásti vysoká zátěž podle očekávání téměř nezměnila, jelikoze zde nebyla provedena žádná 
sanační opatření, mající vztah k těžkým kovům nebo arzénu. V západní části lokality jsou 
koncentrace velmi nízké (GWM 4145) nebo se již v prvních letech pro zahájení sanace 
výrazně snížily (GWM 4145), přestože zde občas i nadále docházelo k překračování hodnoty 
pro stav naléhavosti. Přímý vliv sanačních opatření bylo možno ukázat na příkladu profilu 
GWM 4160, kdy u všech parametrů nejprve došlo k jejich krátkodobému zhoršení, které se 
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však v následujících letech obrátilo. Nejpozitivnější je vývoj na profilu GWM 4200, který byl 
vybudován pro kontrolu úspěšnosti sanace skládky OttoDeponie, a na profilu GWM 4142, 
zřízený v blízkosti kouřového kanálu v jihozápadní části lokality Muldenhütten. Až na několik 
málo vyjímek zde byly registrovány klesající trendy obsahu škodlivin. Lze se tedy domnívat, 
že proběhlá opatření (ve vztahu k oběma profilům pro měření podzemní vody sanace 
skládky Otto-Deponie, případně kouřového kanálu) k tomuto vývoji výrazným způsobem 
přispěla.  
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Obr.  5-0-11: Vývoj stavu vody a místních parametr ů na vybraných profilech v lokalit ě 
Muldenhütten  
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Obr.  5-0-12: Vývoj obsahu arzénu a olova na vybran ých m ěřicích profilech na lokalit ě 
Muldenhütten  
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Obr.  5-0-13: Vývoj obsahu kadmia, zinku a m ědi na vybraných profilech na lokalit ě 
Muldenhütten 

 

5.3.3     Dílčí areál Halsbrücke  

Již během raných hodnocení v polovině devadesátých let 20. Století se vycházelo z toho, že 
v porovnání s areálem hutě ve Freibergu nebo s lokalitou Muldenhütten vykazuje lokalita 
Halsbrücke nižší imise škodlivých látek do Freiberské Muldy. Toto očekávání zčásti 
potvrzoval rovněž detailní průzkum lokality. I přesto byla pro některé objekty zjištěna nutnost 
sanace (viz kapitola 4.3), ne v každém případě se však tato sanace soustředila na emise 
vodní cestou (například výsypka strusek "Hohe Esse"). Odpovídajícím způsobem bylo na 
lokalitě Halsbrücke během celého monitoringu vody od roku 1993 instalováno několik málo 
měrných profilů (celkem 8, v porovnání s lokalitou Hütte Freiberg: celkem 28). Tyto měrné 
profily spoužily v prvé řadě průzkumným účelům, ´v důsledku toho se jich pro monitoring 
hodilo pouze málo. 

Těžiště monitoringu v dílčím areálu Halsbrücke se nacházelo na horný výsypce strusek 
(Obere Schlackenhalde). To se odráží v tom, že na objektu samotném, nebo v jeho 
bezprostředním okolí, se nacházely čtyři z celkem osmi na lokalitě Halsbrücke zřízených 
profilů (viz obr. 5-14). Během srpnových povodní v roce 2002 byly poškozeny, případně 
zničeny profily pro měření podzemní vody GWM 3136 na přítoku a GWM 3137 na odtoku.  
Profil GWM 3136 bylo možno po povodních ještě několik měsíců provozovat, než byl v roce 
2003 nakonec demontován.  V důsledku povodní se stal použitelným rovněž profil GWM 
3114 na severovýchodním úpatí svahu, jehož provz byl zastaven již v roce 2000. Po 
povodních již tedy neexistovaly plně funkční profily. Na severovýchodní straně byl proto 
zřízen profil pro měření podzemní vody GWM 3150, který byl provozován až do roku 2009 a 
v roce 2013 rovněž demontován. Z důvodů popsaných okolností je jasné, že pro lokalitu 
Halsbrücke nejsou k dispozici žádné průběžné, dlouholeté a aktuální řady měření. I přesto 
ale budou dostupná data v následující části krátce vyhodnocena. Spektrum parametrů 
zahrnuje kromě parametrů, sledovaných na místě, vybrané těžké kovy: olovo, kamium, měď 
a zink s arzénem. Získané výsledky jsou uvedeny na obr. 5-15 až 5-20. 

Stavy vody se na všech čtyřech profilech pohybují na podobné výškové úrovni mezi 304 a 
308 m n.m. a sledují podzemní vody nivy v oblasti horní výsypky strusek. V důsledku 
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bezprostřední blízkosti nelze vyloučit hydraulické spojení s Freiberskou Mudlou a tím i 
možné ovlivnění břežním filtrátem. Pro porovnání byl na obr. 5-15 (vlevo nahoře) zobrazen 
průtok v Mulde na profilu Berthelsdorf. Z toho je jasně patrné, že výkyvy na profilech, ke 
kterým dochází, lze velmi dobře korelovat s průtokem Muldě. Porfil  GWM 3114 vykazovat 
svými 3 m nejvyšší amplitudu, vyplývající v prvé řadě z nízkého stavu vody koncem roku 
1995. Během víceletého vývoje stavů vody na profilu 3114 a 3150 nejsou patrné žádné 
tendénce a to ani po provedené sanaci. To na jednu stranu hovoří pro dobré hydraulické 
napojení na řeku Muldu. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že se profil GWM 3150 
nacházel v té části horní výsypky strusek (sanační zóna 1), v níž z důvodů ochrany přírody 
nebyla prováděna žádná opatření (viz kapitola 4.3.1). Na obou profilech GWM 3136 a 3137 
byly realizovány dvě krátké, a časově od sebe oddělené kampaně měření. Zjištěné výkyvy až 
1,0 m dosahují podobné velikosti, jako na profilu GWM 3150. Poloha vodní hladiny zaujímala 
na profilu GWM 3136 v oblasti přítoku podobně vysokou úroveň, jako na profilu GWM 3137. 

  

Obr.  5-0-14: Poloha a stav m ěrných profil ů na lokalit ě Halsbrücke 
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Elektrická vodivost  všech čtyř profiů se pohybovala v rozmezí mezi 150 a 1500 µS/cm. 
Tento interval výkyvů je zvýrazněn průběhy na obr. 5-15 (nahoře vpravo). V případě profilů 
3114 a 3136 se vedle období, během kterých byla vodivost přibližně konstantní, vyskytovala 
rovněž období s velkými rozdíly a to až 800 µS/cm. V porovnání s tím vykazují obě časová 
období měření na profilu GWM 3137 přirozenou, nízkou variabilitu. Nápadný je oproti tomu 
markantní nárůst vodivosti na profilu GWM 3150 ke konci roku 2003 a následující 
jednoznačný pokles do konce roku 2008 o více, nežli 1000 µS/cm. Během posledního roku 
monitoringu vystoupala vodivost opět o cca 200 µS/cm. 

Až na profil GWM 3137 se hodnota pH  na profilech pohybovala převážně mezi 5 a 7 
(viz.obr. 5-15 dole vlevo). Profil GWM 3137 vykazoval hodnotami kolem 4 kyselé prostředí. 
To ukazuje, že na odtoku z horní výsypky strusek převládaly v porovnání s přítokem (profil 
3136) jiné podmínky. V porovnání s profilem GWM 3114 (střední hodnota pH kolem 5,5) byly 
na profilu GWM 3150 z větší části naměřeny hodnoty nad 6 (střední hodnota 6,2). 
Z dostupných dat nevyplýval pro žádný profil trend hodnoty pH. Celkově však lze 
konstatovat, že hodnoty pH v oblasti horní výsypky strusek jsou podle aktuálních dat lehce 
vyšší, nežli tomu bylo ještě v polovině devadesátývh let 20. století. 

Pro redoxní potenciál je v případě profilu GWM 3114 i přes principiálně delší řadu měření 
k dispozici pouze malé hodnot z roku 1995, pohybující se mezi 27 a 280 mV. V případě 
profilů GWM 3136 a 3137 je mezi lety 2001 a 2002 patrný velký skod ze 40, případně 100 
mV na 340, případně 420 mV. V roce 1995 byl i zde naměřen nízký redoxní potenciál. 
V případě profil GWM 3150 bylo možno od začátku měření v roce 2003 zaznamenat rovněž 
nárůst parametru Eh, vycházeje z lehce negativních hodnot na více než 450 mV v roce 2005. 
Poté se redoxní potenciál ustálil na cca 300 mV s výkyvy až 50 mV (viz obr. 5-15 dole 
vpravo). V případě profilu GWM 3150 je tak patrná výrazná změna podmínek prostředí 
během monitoringu směrem oxidačním poměrům. 

Při pohledu na koncentrace t ěžkých kov ů a arzénu  na obr. 5-16 až 5-20 zaujme 
skutečnost, že s výjimkou roku 1995 a let 2001 a 2002 neprobíhala žádná paralelní měření 
na vícero profilech. Díky tomu tak není možné provést vzájemné porovnání profilů za celé 
sledované období. Na základě měření, realizovaných během uvedených tří let, se však 
ukazuje, že obsah na profilu GWM 3114 a 3137 vícekrát vykazuje podobnou zátěž a 
několikanásobné překročení koncentrace na profilu GWM 3136. Jedinou výjimkou je arzén, 
pro který byly v roce 1995 ve dvou ze tří měření zjištěny na profilu GWM 3136 vyšší hodnoty, 
které se takto na obou ostatních profilech neprojevovaly.  Zajímavý je přitom enormně 
vysoký obsah arzénu více než 4 mg/L na profilech 3137 a 3114, naměřený v polovině roku 
1995. Analogicky s tím byly zjištěny i extrémní hodnoty nad 10 mg/L pro olovo. Nehledě na 
to, byly hodnoty pro stav naléhavosti na profilech GWM 3114 a 3137 zpravidla překračovány, 
zatímco na profilu GWM 3136 byly limitní hodnoty převážně dodržovány. Zřetelné rozdíly 
koncentrací mezi bočním odtokem z výsypky na obou prvně uvedených profilech a v oblasti 
přítoku (GWM 3136) odrážejí vliv horní výsypky strusek, což bylo nakonec i rozhodující pro 
sanaci, která proběhla v roce 2005. 

Z obr. 5-16 až 5-+20 je kromě toho patrné, že naposledy aktivní profil GWM 3150 vykazuje 
pro všechny parametry jiný interval koncentrací. V případě arzénu  byly naměřeny 
několikanásobně vyšší obsahy, nežli na ostatních profilech v předešlých letech. Tém byla na 
profilu GWM 3150 téměř průběžně překračována hodnota 0,05 mg/L pro stav naléhavosti.  
V případě olova, kadmia  a mědi  byly oproti tomu registrovány výrazně nižší obsahy, nežli 
na profilech GWM 3114, 3136 a 3137. V porovnání s rozpuštěným obsahem na nejbližším 
profilu GWM 3114 se střední hodnoty liší o faktor 38 (Pb), 22 (Cd), případně 10 (Cu). 
Příslušné hodnoty pro stav naléhavosti byly na profilu GWM 3150 téměř výlučně 
překračovány. Koncentrace se často pohybovaly dokonce pod hodnotami pro stav 
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znepokojení, jak je patrné z obr. 5-17 až 5-19. Situace ohledně parametru zinek  na profilu 
GWM 3150 se řadí do obrazu na profilech 3136 a 3114 po roce 1999, kdy se průběh 
vyznačuje převážným dodržování hodnoty 5 mg/L pro stav naléhavosti (viz obr. 5-20). 
Celkem je nutno zátěž vody na profilu GWM 3150 s výjimkou arzénu s přihlédnutím 
k zatíženému okolí vyhodnotit jako nízkou. Ohledně dopadů sanačních opatření nelze 
v dostupných čtyřech letech měření po jejich ukončení zjistit žádné jednoznačné trendy nebo 
velké změny. Lehce klesající tendence jsou patrné pouze pro kadmium a zinek. Přitom je 
třeba zmínit, že se profil nachází v sanační zóně 1, v níž nebyly z důvodů ochrany přírody 
prováděny žádné práce a v důsledku toho zde nebylo provedeno ani žádné zakrytí. Díky 
tomu se zde srážky mohou i nadále vsakovat. 

K lokalitě Halsbrücke je nutno souhrnně konstatovat, že situace ohledně měrných profilů a 
dostupných dat z monitoringu vody nepostačuje k tomu, aby bylo možno posoudit dopady 
provedených zajišťovacích a sanančních opatření. Rozhodující podíl na tom měla povodeň 
v roce 2002, v důsledku níž došlo ke zničení stávajících profilů a nenahraditelné ztrátě 
základů pro cílený a dlouhodobý monitoring  Konkrétní hodnocení, zda se zátěž škodlivými 
látkami na lokalitě Halsbrücke po sanaci zlepšila, nebo ne, by bylo možno provést pouze na 
základě vývoje ve Freiberské Muldě. S ohledem na dostupné profily pro měření povrchové 
vody s delšími datovými řadami (viz tabulka 5-3), na mnohonásobné imise prostřednictvím 
průsaku v úsecích mezi profily a zčásti vysokou geogenně podmíněnou vysokou základní 
zátěž se zjištění podílu lokality Halsbrücke na zatížení vody jeví jako beznadějné, nemluvě o 
prokazatelném zjištění změn.  
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Obr. 5-0-15: Vývoj místních parametr ů na vybraných m ěřících profilech v díl čím areálu 
Halsbrücke  
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Obr. 5-0-16: Vývoj koncentrace arzénu na vybraných měřících profilech v díl čím areálu 
Halsbrücke  

 

Obr.  5-0-17: Vývoj koncentrace olova na vybraných měřících profilech v díl čím areálu 
Halsbrücke  
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Obr.  5-0-18: Vývoj koncentrace m ědi na vybraných m ěřících profilech v díl čím areálu 
Halsbrücke  
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Obr.  5-0-19: Vývoj koncentrace zinku na vybraných měřících profilech v díl čím areálu 
Halsbrücke 

 

5.3.4     Dílčí areál komplex Davidschacht  

V případě komplexu Davidschacht se jedná o jediný ze sledovaných dílčích areálů, na 
kterém sanační opatření dosud nejsou dokončeny.  Jak již bylo popsáno v kapitole…, bylo 
v rámci projektu na sanaci reliktních zátěží do roku 2013 provedeno pouze několik málo 
dílčích opatření. Aktuální sanační opatření zahrnují zajištění usazovací nádrže Hammerberg. 
Vyhodnocení dostupných dat, provedené v rámci této studie, tedy nelze hodnotit ve smyslu 
vyhodnocení úspěšnosti sanačních prací. Spíše budou posány poměry před a během 
sanace, které jsou relevantní i s ohledem na vyhodnocení dotčeného útvaru povrchové vody, 
Freiberské Muldy.  
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Obr.  5-0-20: Vybrané profily z monitoringu vody sp olečnosti SAXONIA v díl čím areálu 
komplexu Davidschacht  

V rámci postupného průzkumu komplexu Davidschacht během sanačního projektu byl 
instalován rovněž monitoring vody.  Na základě výsledků na profilu 3119, který byl od roku 
1995 relativě průběžně sledován, se hlavní pozornost tehdy zaměřila na usazovací nádrž 
Hammerberg. Odpovídajícím způsobem byly v r ce 2003 zřízeny v podobě profilů GWM 3001 
a 3002 první dva profily pro měření podzemní vody. Od té doby byla monitorovací síť 
postupně rozšiřována. Pro předkládané vyhodnocení byly použity pouze dlouhodobě 
provozované profily, jejichž poloha je zachycena na obr. 5-21. Profily GWM 3001, 3003 a 
3004 se přitom nacházejí v oblasti přítoku do usazovací nádrže Hammerberg, zatímco profil 
GWM 3002 sleduje odtok.  Již zmíněný profil GWM 3119 představuje koncový bod krátce 
před vyúštěním do Freiberské Muldy. Na tomto místě existuje „ústí“, představující výtok 
starého odvodnění, koncipovaného jako systém několika kanalizačních větví. Tato 
kanalizační síť však již existuje pouze v omezené formě, protože jednotlivé její větve byly 
během útlumu provozu dolu a později společností SAXONIA vyplněny, případně již z důvodů 
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napojení na nové kanály již nebyly využívány [67]. Na počátku sanačních prací na usazovací 
nádrži Hammerberg proběhla demolice komplexu garáží, čímž odpadlo cílené zaústění 
odvodnění střech. Podle dosavadních poznatků se tedy na profilu 3119 shromažďuje 
především průsak ze spádového území. 

Stavy vody na všech čtyřech profilech pro měření podzemní vody vykazují ve sledovaném 
období 2003 až 2019 zprvu typický průběh podle ročních období s ročními maximy na jaře a 
minimy na podzim (viz obr. 5-23). Hladina vody na přítokových profilech 3001, 3003 a 3004 
se morfologicky podmíněno nachází na vyšší úrovni. Pro profily GWM 3001 a 3003 to je 
počínaje rokem 2006 zhruba stejné , do poloviny roku 2018 se pohybuje mezi 388 a 390 m 
n.m.  Při přímém porovnání je na profilu GWM 3001 nápadný nárůst vodní hladiny o cca  10 
m mezi lety 2003 a 2006, a nižší stavy vody v roce 2009 a jejich enormní pokles o 10 metrů 
během tří dnů. Vodní režim je zde tedy mnohem heterogenější, nelži na profilu GWM 3003. 
Případně souvisejí silné výkyvy v roce 2017 se sanačními pracemi v bezprostředním okolí 
profilu. Kromě toho bylo možno v roce 2018 sledovat na profilu GWM 3001 výrazný pokles 
v důsledku extrémního sucha. Jak profil, GWM 3002, tak i profil GWM 3004 vykazují oproti 
ostatním dvě výkyvy až 5 m.  Meteorologicy podmíněný pokles ustálené vodní hladiny nebyl 
na profilu GWM 3002, ani na profilu GWM 3004 tak silný, jako na profilu GWM 3001 a 
pohyhoval se ve stejném intervalu, jako v předchozích letech. Dlouhodobé tendence však na 
žádném ze čtyř profilů nejsou během monitorovacího období patrné. 

Pro zaústění starého odvodnění na profilu pro měření povrchové vody OMW 3119 jsou od 
roku 1995 k dispozici data o pr ůtoku.  Ohledně podmínek měření je však nutno poznamenat, 
že teprve v roce 2003 zde byl instalován měrný přeliv. V důsledku toho však není dána 
srovnatelnost s předchozími lety.  Ve zprávě společnosti SAXONIA o monitoringu vody tak 
byl pokles do roku 2003, patrný na obr. 5-22, vyhodnocen jako nejednoznačný [68]. 
Skutečností však je, že v této oblasti byly provedeny změny v přítoku vody. V důsledku 
přerušení jednotlivých kanalizačních sběračů v roce 2001 a 2014 a vyřazení srážkových vod 
ze střech komplexu garáží, které bylo provedeno v letech 2010 až 2011, se množství vody 
s největší pravděpodobností snížilo. Díky izolaci plošiny výsypky Grobbergehalde 
Davidschacht se do spádového území starého odvodnění vsakovalo méně vody. Patrné to je 
alespoň z hodnot pod roce 2008, kdy bylo mnohem častěji registrováno menší množství 
vody. I přesto však systém reaguje na povodňové události, jako tomu bylo v červnu 2013, 
nebo na extrémně suché rok, jako v letech 2003 a 2108, ve kterých byl naměřen dosud 
nejmenší průtok v rozpětí od 0,05 do 0,07 L/s. 
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Obr.  5-0-21: Vývoj pr ůtoku na m ěrném profiliu 3119, mající vztah k sana čním 
opat řením  

Mezi lety 1995 a 2003 na profilu pro měření povrchové vody OWM 3119 zaznamenám nárůst 
elektrické vodivosti z cce 1000 µS/cm ma 2500 µS/cm, jak je patrné na obr. 5-23. Podle 
zprávy o monitoringu vody za rok 2004 je toto navýšení vyvoláno především zvýšením 
koncentrace sulfátů [68]. Počínaje rokem 2003 se hodnoty pohybují s výkyvy kolem hodnoty 
2200 µS/cm, přičemž v roce 2018 s výjimkou maxima v r. 2001 (4.400 µS/cm) byla 
naměřena doposud nejvyšší vodivost. To by mohlo být rovněž důsledkem obecně nízkého 
množství vody během suchých období a tím chybějícího naředění. Profily pro měření 
podzemní vody skýtají jiný obraz. Zatímco na profilu pro měření podzemní vody GWM 3001, 
umístěného na přítoku, se od začátku měření vyskytují beze změny vysoké vodivosti se 
střední hodnotou 4000 µS/cm, jsou v případě profilů GWM 3003, 3004 a na profilu GWM 
3002, který je umístěn na odtoku, patrné klesající tendence. I přes chybějící hodnoty za roky 
2007 a 2011 lze v případě profilů GWM 3003 a 3004 zjistit pokles o cca 50%. Ten není na 
profilu GWM 3002 tak výrazný, jelikož hodnoty zde klesly z průměrných 2900 µS/cm (roky 
2003 až 2007) na 2100 µS/cm (střední hodnota za posledních 5 let).  Celkově jsou vody na 
profilu GWM 3003 hodnotou výrazně pod 1000 µS/cm nejméně mineralizované. 

Redoxní potenciál  na profilech GWM 3001 a 3002 (viz obr. 5-23 vlevo dole) se od roku 
2003 pohybuje převážně mezi 500 a 700 mV, přičemž vyšší potenciál byl vždy naměřen na 
profilu GWM 3001. Na profilu GWM 3002 byly od roku 2013 do konce roku 2016 častěji 
naměřeny hodnoty pod 500 mV. V roce 2018 však opět dosáhly intervalu hodnot z doby před 
rokem 2013. Stejně jako v případě profilu GWM 3001 nejsou tedy ani na tomto profilu 
z dlouhodobého hlediska patrné žádné trendy. Profil GWM 3003 vykazuje výkyvy v rozpětí 
od více než 600 do méně než 400 mV. Střední hodnoty posledních pěti let se pohybovaly 
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kolem 510 mV. V případě profilu GWM 3004 lze oproti tomu až do začátku roku 2017 
zaznament lehce klesající tendenci z počátečních cca 500 na méně než 400 mV, která je 
v roce 2018 přerušena vyššímu hodnotami. Nejvýraznější je vývoj na profilu pro měření 
povrchové vody OWM 3119, na kterém byl od roku 2001 do roku 2005 sledován nárůst. 
V následujících letech se hodnoty až do roku 2009 držely na úrovni kolem 530 mV.  Od doby 
obnovení měření v roce 2013 byly stále častěji nadále s velkými výkyvy kolem 300 mV 
zaznamenávány hodnoty pod 350 mV. 

Při pohledu na hodnoty pH  upoutají na první pohled velké výkyvy na profilu pro měření 
povrchové vody OWM 3119, které se během celého období pohybují mei 3,14 a 7,8 (viz 
Abbildung 5-23 vpravo dole). Kromě toho je v období posledních šesti let od začátku 
sanačních prací patrná tendence nárůstu naměřených hodnot, která je výsledkem sktečnosti, 
že nejaktuálnější hodnoty z roku 2018 byly převážně vyšší, nežli pH = 6,5. Tendence 
lehkého nárůstu hodnoty pH vykazují rovněž profily GWM 3003 a 3004 na přítoku, vykazující 
v roce 2018 hodnoty nad 5, případně  6. Oproti tomu leží hodnoty pH na profilu GWM 3001 
3,2 a na profilu GWM 3002 kolem 4,9 dlouhodobě na lehce kontinuální úrovni, přestože od 
roku 2011 byly častěji naměřeny lehce zvýšené hodnoty pH. To by mohlo souviset 
s přítokem kyselé vody od roku 2008 přes výsypku Grobbergehalde Davidschacht. Stejně 
jako v případě vodivosti lze i v případě pH sledovat výrazný rozdíl mezi profilem GWM 3001 
na přítoku a profilem GWM 3002 na odtoku. Oproti očekáváním jsou však hodnoty pH na 
přítoku nižší a vodivost vyšší, nežli na odtoku. Tento rozdíl měl být zkoumán prostřednictvím 
diferencovaného sledování poměrů na přítoku, což bylo rozhodující pro zřízení obou profilů 
pro měření podzemní vody GWM 3003 a 3004. 

Podobný obraz vznikne i analýzou obsahu kov ů a metaloid ů. Z obr. 5-24 až 5-25 je patrné, 
že se na profilu GWM 3001 vyskytují vody více zatížené kadmien, zinkem a mědí, nežli na 
profilu GWM 3002. V důsledku toho byl již ve zprávách o monitoringu vody vyvozen závěr, že 
se zátěže na profilu GWM 3001 neodrážejí až profilu GWM 3002, případně že na posledním 
profilu dochází k výraznému naředění [69]. Při přesnějším pohledu na jednotlivé prkvy na 
čtyřech profilech pro měření podzemnní vody lze formulovat následující závěry: 

Zatímco koncentrace arzénu na profilech GWM 3001 a 3002 do roku 2005 překračovaly 
hodnotu pro zdravotní znepokojení 0,01 mg/L, byly od té doby ve větší míře měřeny hodnoty, 
pohybující se kolem hodnoty pro toxikologické znepokojení 0,0032 mg/L. Na profilech GWM 
3003 a 3004 byly od té doby prokázány koncentrace, pohybující se pod hodnotou pro 
zdravotní znepokojení, na prvním profilu nedosahovaly hodnoty v letech 2011 až 2015 
průběžně hodnotu pro toxikologické znepokojení. Poslení roky měřeného období vykázaly 
jak na přítoku, tak i na odtoku stejnou úroveň. 

Obsah olova na všech čtyřech profilech pro měření podzemní vody byl mezi lety 2003 a 
2007 relativně vysoký, příčemž hodnoty na profilu GWM 3001 a 3002 překračovaly hodnoty 
z ostatních zhruba čtyřnásobně a tím částečně překročily hodnotu pro stav naléhavosti 0,1 
mg/L. Během následujících let, až do roku 2015, hodnoty na všech profilech klesají, takže 
nakonec dochází k překročení stavu pro stav znepokojení. I zde byly v posledních letech 
měřeného období, v roce 2014 a 2015, zazamenány stagnující hodnoty (GWM 3001 a 3002), 
případně hodnoty, které nedosáhly stavu znepokojení (GWM 3003 a 3004). 

Pro kadmium a zinek je možno na všech profilech i přes chybějící data pro profily GWM 
3003 a 3003 konstatovat klesající koncentrace v daném období. V případě profilů GWM 
3001, 3002 a 3003 je možno tento pokles sledovat až do rok 2015. Poté dochází k mírnému 
nárůstu, kdy se však hodnoty pohybují o cca 30%, případně cca 60% (GWM 3003) pod 
hodnotami z doby před rokem 2008. Tento aktuální lehký nárůst a vyšší hodnoty v roce 2013 
mohou souviset s probíhajícími sanačními pracemi, kdy docházelo k ukládání větších objemů 
hmot. To mohlo vést k dočasně vyšší mobilizaci škodlivých látek. Obecně je obsah kadmia a 
zinku na profilech GWM 3001 a 3002 Ohledně dodržení referenčních hodnot byla hodnota 
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pro stav naléhavosti jak v případě kadmia a zinku s výjimkou profilu GWM 3004 a zčásti i 
GWM 3003 i nadále několikanásobně překračována. 

Koncentrace m ědi  dokládá, že profil GWM 3001 vykazuje výrazně vyšší zátěž (25násobek), 
nežli byla registrována na přítoku na profilu GWM 3002.  Na rozdíl od ostatních profilů tím 
byla hodnota pro stav naléhavosti na profilu GWM 3001 výlučně překročena. Hodnoty na 
profilu GWM 3002 se průběžně pohybují od hodnotou pro stav znepokojení, oproti tomu byl 
tento stav na profilech 3003 a 3004 dočasně, případně dlouhodobě překračován. S ohledem 
na celkovou řadu měření bylo možno na všech profilech zaznamenat pokles obsahu mědi, 
který od roku 2015 zůstává zhruba na stejných hodnotách. 

Počínaje rokem 2015 byl do analytické spektra pravidelného monitoringu doplněn nikl , 
v případě profilů GWM 3002 a profilu pro měření povrchové vody OMW 3119 bylo jeho 
sledování obnoveno. V případě profilů GWM 3001 a 3002 se obsah pohybuje na stejné 
úrovni nad hodnotou pro stav naléhavosti. Rovněž v případě profilů GWM 3003 a 3004 
nejsou patrné žádné jasné tendence, i když se hodnoty pohybují pod stavem naléhavosti a 
v případě profilů GWM 3003 od roku 2017 pod stavem znepokojení. 

V porovnání s profily pro měření podzemní vody byly na profilu pro měření povrchové vody 
OWM 3119 od roku 1993 pravidelně odebírány vzorky, jak je patrné ze zobrazení porovnání 
obsahu. Od poloviny roku 2010 do roku 2012 nebyly vzorky odebírány. Průběžné sledování 
bylo opět obnoveno teprve v roce 2013. S přihlédnutím k celému časovému období byly pro 
arzén a olovo zaznamenány hodnoty obsahu těchto látek na přibližně setrvalých úrovních 
(viz obr. 5-24). Přitom je odtok smíšenách vod většinou zatížen méně arzénem, nežli olovem. 
Až do roku 2015 překračovaly koncentrace zčásti i přípustné nejvyšší koncentrace podle 
nařízení pro povrchové vody (Oberflächengewässerverordnung, OGewV). Z důvodů 
bezprostřední blízkosti k Freiberské Mulde byla uvedena tato referenčí hodnota, i když se 
v případě vod, shromažďovaných na profilu pro měření povrchové vody OWM 3119 nejedná 
o povrchové vody ve vlastním smyslu slova. Pro parametry kadmium a zinek se ukazuje, že 
od roku 1005 do roku 2014 došlo nejprve k nárůstu koncentrace (viz obr. 5-25). Důvody 
mohou být spatřovány ve stavebních pracích na systému odvodnění a od roku 2012 
demoliční práce a přesuny zemin, které probíhaly v první letech sanace. Od roku 2015 je pak 
možno sledovat poustopný pokles obsahu kadmia a zinku, jehož hodnoty dosáhly v roce 
2018 minima za posledních šest let. I přes klesající obsah kadmia a zinku od roku 2013 jeho 
hodnoty i nadále výrazně přesahují referenční hodnoty.  

Pro měď je patrný analogický vývoj, kdy po nárůstu do roku 2013 následuje výrazný pokles 
během období sanace s velmi nízkými hodnotami v roce 2018. Referenční hodnota pro měď 
však nebyla dosažena pouze v letech 2003 a 2018. Nejnižší obsah za oba dva roky byl 
dosaženy ve stejném období, ve kterém jsou pro průtok v řadách měření zaznamenány velmi 
nízké hodnoty (viz obr. 5-22). V případě niklu byl kromě převážně nezměněné úrovni obsahu 
v roce 2018 zaznamenán lehký pokles (viz obr. 5-26). Analogicky s mědí jsou i v případě 
niklu registrovány nejnižší koncentrace současně s nízkými odtoky. Referenční hodnota pro 
nikl však byla během celého období převážně lehce překračována. 
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Obr.  5-0-22: Stavy vody a místních parametr ů na vybraných m ěrných profilech v 
dílčím areálu komplexu Davidschacht  

 

Obr.  5-0-23: Vývoj obsahu arzénu a olova na vybran ých m ěrných profilech díl čího 
areíálu komplexu Davidschacht.  
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Obr.  5-0-24: Vývoj obsahu kadmia a zinku na vybran ých m ěrných profilech díl čího 
areíálu komplexu Davidschacht.  

 

Obr.  5-0-25: Vývoj obsahu m ědi a niklu na vybraných m ěrných profilech díl čího areálu 
komplexu Davidschacht.  
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Pro vyhodnocení látkových imisí z dosud sledovaného dílčího areálu usazovací nádrže 
Hammerberg je kromě koncentrací zajímavý vývoj zátěže. Jeho výpočet byl proveden pouze 
pro profil pro měření povrchové vody OWM 3119 a vychází z naměřenýfh průtoků a 
odpovídajícího obsahu. Z těchto ůdajů lze vypočítat zátěž k danému datu odběru vzorků a 
nakonec i roční střední hodnoty.  Pro názornost jsou v tabulce 5-6 uvedeny roční střední 
hodnoty průtoků a koncentrací spolu s počtem dnů, během kterých probíhalo měření, a 
průtok s příslušnou analytikou. Ukazuje se, že jednotlivé roky se v počtu měření výrazně liší. 
V některých letech byl navíc průtok a koncentrace jednotlivých parametrů určovány v různé 
dny, čímž v tomto výpočtu zátěže nebyly zohledněny a tabulka 5-6 tak má odpovídající 
mezery. Spolehlivá data jsou k dispozici za roky 2013 až 2018, kdy jsou dostupná průběžná 
měření obou výchozích veličin pro výpočet zátěže. 

 

 Tabulka 9 : Roční st řední hodnoty pr ůtoku a koncentrací na profilu OWM 3119 

 

Rok             Počet                  Q                 As            Pb            Cd             Zn             Cu             
Ni 

Naměřené hodnoty            [L/s]           [mg/L]        [mg/L]     [mg/L]      [mg/L]      [mg/L]     
[mg/L]  

1995 1 5,00 0,008  0,18 19 0,4  

1996 3 2,33   0,10 22 0,3  

1997 3 1,47 0,001 0,001 0,06 5 0,1  

1998 3 2,33 0,011  0,17 23 0,5  

1999 6 1,05 0,004 0,005 0,22 27 0,7  

2000 7 1,32 0,003 0,009 0,21 23 0,3  

2001 6 1,02 0,055 0,044 0,92 102 0,8  

2002 2 1,00 0,023  0,56 78 2,0  

2003 10 0,55 0,007 0,010 0,27 35 0,5 0,1 

2004 4 0,61 0,010  0,39 58 1,0  

2005 11 0,91 0,017 0,012 0,36 48 0,9  

2006 8 0,42 0,003 0,021 0,29 36 0,6  

2007 8 0,74 0,005 0,012 0,34 45 0,9  

2008 7 0,98 0,003 0,011 0,32 43 1,2  

2009 1 0,20   0,13 15 0,1  

2010 1 0,40   0,53 52 2,7  

2011 0        

2012 1 0,40   0,35 56 1,2  

2013 6 0,55 0,003 0,009 0,65 69 1,8 0,2 

2014 5 0,16 0,003 0,009 0,40 51 1,0 0,1 

2015 11 0,29   0,31 44 0,6 0,1 
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2016 12 0,67   0,34 45 0,7 0,1 

2017 12 0,95   0,41 51 0,9 0,1 

2018 10 0,33   0,24 35 0,4 0,1 

 

Na obr. 5-27 a 5-28 jsou zobrazeny vypočtené roční zátěže. Přitom je třeba přihlédnout 
k tomu, že teprve počínaje rokem 2003 po instalaci měrného přelivu byly vytvořeny 
srovnatelné podmínky. Obecně se však ukazuje, že z důvodů nízkých koncentrací vycházejí 
pro arzén a olovo nízké zátěže (většinou pod 1 kg/a). Imise arzénu a olova do Freiberské 
Muldy prostřednictvím profilu pro sledování povrchové vody OWM 3119 je tedy 
zanedbatelný. Také v případě niklu se zátěž v posledních šesti letech pohybuje pod 4 kg/a. 
Závěry k dlouhodobému vývoji však na základě dostupných nelze formulovat.  Pro parametry 
kadmium, měď a zinek byly vypočteny výrazně vyšší zátěže.  V závislosti na příslušné 
koncentraci byla pro zinek vypočtena zátěž mezi 250 a 5500 kg/a. Zátěže pro kadmium se 
oproti tomu pohybují mezi 5 a 50 kg/a. Pro měď vyla v roce 2008 vypočtena relativně vysoká 
zátěž 57 kg/a, výpočet však vychází z dat z pouze jednoho měření. Za předpokladu 
provedení vícero měření je nutno vycházet z toho, že by roční zátěž za rok 2008 vycházela 
nižší. Roky 2009, 2010 a 2023 představují pro všechny parametry taktéž pouze momentální 
stav. I přest tyto nedostatky, způsobené měřením, lze konstatovat, že v letech 2013 až 2018 
byly z pohledu celého sledovaného období na profilu pro měření povrchové vody OWM 3119 
vnášeny nízké zátěže.  Z těchto let je rovněž patrná dobrá korelace mezi zátěží a průtokem. 
Pokles zátěže je tedy v prvé řadě třeba způsoben poklesem průtoku. Perspektivně však lze 
předpokládat, že i sledované poklesy koncentrací přispějí k další redukci zátěže. 
Jednoznačný efekt není po šestileté sanaci usazovací nádrže Hammerberg k aktuálnímu 
datu ještě doložitelný. 

 

Obr.  5-0-26: Vypo čtené zát ěže arzénu, olova a niklu na m ěrném profilu OWM 3119  
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Obr.  5-0-27: Vypo čtené zát ěže kadmia, olova a zinku na m ěrném profilu OWM 3119  

 

5.3.5     Objekt výsypky strusek Halsbach  

Výsypka strusek Halsbach (Schlackenhalde Halsbach) byla součástí monitoringu vody, 
provozovaného společností SAXONIA, v letech 2002 až 2008. V důsledku toho je rozsah dat 
z monitoringu společnosti SAXONIA podobně jako na lokalitě Halsbrücke relativně nízký. 
K zastavení monitoringu na tomto objektu došlo od roku 2009 na základě dohody mezi 
znalcem, dozorovým orgánem a společností SAXONIA. Stejně jako v případě horní výspyky 
strusek a skládky Otto-Deponie (viz kapitoly 5.3.2 a 5.3.3) se předpokládalo, že se kvalita 
vody v následujících letech bude pohybovat na známé úrovni. Oproti ostatním objektům 
nebyl stávající měrný profil 4151 odstraněn, ale v roce 2013 převzat Svobodným státem 
Sasko (viz rovněž tabulka 5-4). 
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Obr.  5-0-28: Poloha m ěrného profilu na výsypce strusek Halsbach  

Profil pro měření podzemní vody GWM 4151 byl zřízen jako profil, sledující odtok, který měl 
zaznamenávat emise škodlivin z výsypky strusek Halsbach ve směru k Freiberské Muldě (viz 
obr. 5-29). V rámci monitoringu vody, prováděného společností SAXONIA mezi lety 2002 a 
2008, zde byly kromě parametrů pro arzén, olovo, kadium a zinek měřeny i místní parametry 
(pH, elektrická vodivost, redoxní potenciál) a stav vody. S výjimkou posledně uvedeného 
parametru jsou pro ostatní parametry k dispozici měření, prováděná od roku 2012 Saským 
zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii. Obr. 5-30 zobrazuje vývoj od 
roku 2002, kdy byly dokončeny sanační práce. 

Stav vody  na profilu GWM 4151 vykazuje mezi lety 2002 a 2008 výkyvy, které až do roku 
2006 místy činí 0,5 až maximálně 1,4 m. Počínaje rokem 2007 jsou tyto výkyvy méně 
výrazné (max. 0,3 m, viz obr. 5-30 vlevo nahoře). S přihlédnutím k vrstevnicím z obr. 5-29 se 
stav vody pohybuje zhruba na úrovni Freiberské Muldy (330 m n. m.). Podle údajů 
z dokumentace měření je však vliv břežního filtrátu hodnocen jako nízký. Na základě měření 
stavu vody je kromě toho patrný nevýrazný, ale postupný pokles. 

V případě místních parametr ů jsou větší rozdíly hodnot patrné především v případě 
elektrické vodivosti, které jsou patrné i dat Saského zemského úřadu pro životní prostředí, 
zemědělství a geologii (vizobr. 5-30 vpravo nahoře). Hodnota pH se s místy silnějšími výkyvy 
pohybuje do roku 2004 mezi 5 a 6. Nápadný je oproti tomu růst redoxního potenciálu ke 
konci roku 2005 z cca 290 mV na dlouhodobou úroveň více než 500 mV. Až na posledně 
uvedený vývoj nelze pro místní parametry odvodit žádné tendence. 

Ohledně kovů, případně metaloidů je z obr. 5-30 (vlevo dole) zřejmé, že došlo k silné redukci 
jak obsahu arzénu, tak i obsahu olova. Koncentrace arzénu a olova se až do roku 2005 
pohybovaly nad příslušnou hodnotou pro stav znepokojení, případně Naléhavosti. Kak 
dokládají analýzy, zpracované Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a 
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geologii, jsou od roku 2006 určovány výlučně hodnoty pod těmito hranicemi. V porovnání 
středních hodnot před a po roce 2005 tak lze pro oba prvky konstatovat snížení o více než 
50%. 

Jinak je tomu s obsahem kadmia a zinku.  Ty se během celého sledovaného období 
pohybují výrazně nad hodnotou pro stav naléhavosti 0,015 mg/L, příp. 5 mg/L. I přesto bylo 
možno od poloviny roku 2005 zaznamenat pokles koncentrace, kdy byly střední hodnoty až o 
25% nižší, nežli dříve. Tuto mírnou tendenci však nelze potvrdit hodnotami Saského 
zemského úřadu pro životní prostředí. Přestože byly v letech 2012 a 2014 zjištěny dosud 
nejnižší koncentrace, nacházejí se hodnoty za poslední tři roky opět na podobně vysoké 
úrovni, jako před rokem 2005. Vysvěltením pro vyšší hodnoty počínaje roiem 2015 mohou 
být obecně sušších posledních několik let a extrémní sucho v roce 2018. V důsledku toho 
chybí ředící efekt srážek, který v hrál roli v předešlých letech. Detailní a doložitelné závěry 
k aktuálnímu vývoji obsahu tedy nelze z důvodů jednotlivých měření a zčásti vysoké 
variability hodnot odvodit.  

Výsledky monitoringu lze souhrnně uvést zčásti do kontextu s prováděnými sanačními 
opatřeními. Jak klesající stav vody, ale i snížené koncentrace arzénu a olova ukazují na to, 
že díky provedení zakrytí se množství průsaku a tím i emisí snížilo. Kadmia a zinku se to 
táká pouze v omezené míře, protože lehký pokles koncentrací do roku 2009 není doložen 
jednotlivými měřeními, prováděnými Saským zemským úřadem pro životní prostředí od roku 
2015. Zda tento zachycený momentální stav může indikovat výrazně větší intervaly výkyvů 
v posledních letech nebo zda jsou obecně měřeny vyšší hodnoty, nelze na základě 
dostupných poznatků stanovit. 

 

 

Obr.  5-0-29: Vývoj parametr ů, měřených na m ěrném profilu GWM 4151 výsypka 
strusek Halsbach  
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5.3.6     Objekt staré cínové hut ě 

Monitoring vody na staré cínové huti (Alte Zinnhütte) byl zřízen teprve poté, co celý areál byl 
na jaře roku 2006 zpětně koupen společností SAXONIA. Zpočátku byl monitoring zaměřen 
na stanovení stávající zátěže podzemní vody, která byla následně využita pro stanovení 
limitních hodnot pro zhodnocované zemní hmoty, použité v rámci opatření, zahájených v 
témže roce. Po roce 2007 probíhat monitoring vody současně se sanačními pracemi. Po 
ukončení sanačních prací v roce 2012 byl monitoring vody stanoven jako součást následné 
péče.  

Na lokalitě staré cínové hutě byly zřízeny čtyři profily, pro něž jsou dostupné dlouholeté řady 
měření. Tyto profily se nacházejí v západní části areálu společnosti SAXONIA GmbH s r.o., 
případně na sousedních pozemcích firmy O2-Tabs GmbH spol. s r.o. v údolí vodoteče 
Münzbach (viz obr. 5-31). GWM 2332 a 2334 v areálu společnosti SAXONIA byly vystrojeny 
podle vrtných a výstrojních profilů ve zvětrávací zóně ruly a sledují tak přípovrchově, 
´podzemní vodu, odtékající z lokality staré cínové hutě přípovrchově, případně hypotermicky 
ve směru udolní nivy potoka Münzbach (odtok) [70]. Poměry v podloží a zřízení profilů pro 
měření podzemní vody GWM 2330 a 2331 nebyly dlouhou dobu známé a bylo je možno 
rekonstruovat teprve v roce 2016 na základě přesné rešerše, případně pomocí kamerového 
průzkumu.Mittelsachsen (Landratsamt Mittelsachsen). Vyplynulo z nich, že údolní niva 
vodoteče Münzbach vykazuje v oblasti staré cínové hutě antropogenní výplně v důsledku 
hornické činnosti [71, 72, 73]. V kontextu proviozu dolu „Kuhschacht“ a stoupovny vznikly 
kolem roku 1680 v areálu rybníky, sloužící jako zásoba vody pro pohon strojů. Po ukončení 
provozu dolů byly tyto rybníky přesunuty dále k jihu a do roku 1930 postupně zasypávány a 
zastavovány.GWM 2330 a 2331 se tedy nacházejí v sedimentech „zasypaných rybníků“ a 
zvětralé ruly, nacházející se pod tím [74]. 

Pro čtyři profily jsou k dispozici ucelená data ke stavu vody, k místním parametrům´, 
k těžkým kovům a arzénu za období od roku 2006 až do roku 2012 včetně.  Počínaje rokem 
2013 byla provedena úprava monitoringu. Do roku 2018 tak nejsou k dispozici data pro 
všechny profily.  To platí především pro arzén a olovo. Profil GWM 2334 již od roku 2017 
nebyl součástí monitoringu, jelikož jeho vydatnost v předchozích letech nebyla často 
postačující pro odběr vzorků. To se týká rovněž profilu GWM 2332 v roce 2018, kdy bylo 
možno odebrat pouze jeden vzorek na jaře. 

Při pohledu na vývoj stavu vody  upoutají nejprve rozdíly v úrovních mezi profily GWM 2330 
a 2331 oproti protilům GWM 2332 a 2334 (viz obr. 5-32 nahoře vlevo). Stavy vody na profilu 
GWM 2330 a 2331 přitom probíhají převážně paralelně s mírnými výkyvy. Oproti tomu se na 
profilech GWM 2332 a 2334 objevují výrazně větší rozdíly ve stavu vody, které v rámci 
jednoho roku činily více než 1,7 m (GWM 2332 v roce 2014). V důsledku toho reaguje profil 
GWM 2332 mnohem silněji na změny srážek, podmíněné ročními obdobími, zatímco 
v případě profilů GWM 2330 a 2331 převládá relativně konstantní úroveň. Tím jsou doloženy 
již zméněné prostorové rozdíly profilů. Velmi nápadný je kromě toho suchem podmíněný 
pokles v roce 2018 na všech profilech. 
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Obr.  5-0-30: Poloha a za řazení měrných profil ů v okolí lokality „Alte Zinnhütte“.  

 

Tato lokální charakteristika měrných profilů je rovněž patrná v případě místních parametr ů. 
Profily pro měření podzemní vody GWM 2330 a 2331 v nivní oblasti vykazují relativně nízké 
výkyvy vodivosti o cca 500, případně 880 µS/cm s hodnotami pH < 6. Na profilech GWM 
2332 a 2334 v okrajové části nivy jsou zaznamenávány hodnoty pH > 6 a s vodivostí až > 
1000 µS/cm nad 2000 µS/cm s výrazně vyšší mineralizací (viz obr. 5-32). Ta podléhá 
především na profilu GWM 2332 větším výkyvům s lehce stoupající tendencí. Stoupající 
tendenci zde na tomto mají i hodnoty pH, které poprvé od roku 2012 překonaly většinou 
hodnotu 6. Oproti tomu je v případě redoxního potenciálu na profilu GWM 2334 patrný lehce 
klesající průběh se současným lehkým zvětšením rozpětí výkyvu jednotlivých naměřených 
hodnot od roku 2012. Nízké redoxní napětí je doprovázeno nejnižšími stavy vody. V případně 
redoxního potenciálu na profilu GWM 2332 se občas objevily silné rozdílny v hodnotích, které 
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jsou ale od roku 2015 menší. Tři ostatní profily pro měření podzemní vody leží v celé řadě 
měření s výjimkou roku 2009 na zhruba stejné úrovni mezi 400 a 500 mV. 

Ve vývoji obsahu těžkých kov ů a arzénu (vizobr. 5-33) se již projevuje paralelita profilů 
GWM 2330 a 2331 stejně, jako v případě místních parametrů. Na profilu GWM 2331 přitom 
byly v převážně většině případů zaznamenány vyšší koncentrace. Až na několik málo 
vyjímek (například v případě kadmia a zinku v roce 2015, nebo olova v roce 2008) se obsah 
pohybuje na stejné úrovni a s výjimkou mědi nedosahuje hodnot pro stav naléhavosti. 
Hodnoty pro stav znepokojení jsou však překračovány i nadále. Pro olovo byl kromě toho 
mezi lety 2006 a 2013 zaznamenán lehký pokles a tím i přiblížení se k hodnotě znepokojení. 
V tomto období bylo možno zaznamenat pokles obsahu olova i na profilech GWM 2332 a 
2334. Až do roku 2008 včetně se střední hodnoty pohybovaly ve výši hodnosty pro stav 
znepokojení 0,01 mg/L, od roku 2008 je tato hodnota výrazně nedosahována a její střední 
hodnota činí do roku 2013 pouze 0,001 mg/L. V porovnání s profily GWM 2330 a 2331 je 
obsah olova výrazně nižší, což hovoří pro základní zátěž v oblasti „zasypaných rybníků“. 
V případě arzénu je situace přesně opačná, jelikož na profilech GWM 2332 a 2334 byly 
naměřeny výrazně vyšší koncentrace, které navíc překračují hodnotu pro stav naléhavosti. 
Od roku 2013 jsou registrovány vyšší hodnoty, z důvodů malého rozsahu vzorků však nelze 
hovořit o jasném trendu. V důsledku toho se hodnoty arzénu z dlouhodobého pohledu 
změnily pouze nepatrně.  Zatímco profily GWM 2332 a 2334 dosahují jak v případě arzénu, 
tak i v případě obsahu olova, podobné internvaly hodnot, vykazují mezi profily hodnoty 
kadmia a zinku výrazné rozdíly. Protil GWM 2332 zde ze čtyř profilů vykazuje obecně 
nejvyšší hodnoty, které se v případě kadmia pohybují nad hranicí pro stav naléhavosti. Pro 
zinek, stejně jako pro kadmium, je však od roku 2010 patrný jednoznačně klesající trend 
vývoje, který je v případě zinku výraznější. Z tohoto důvodu není v případě zinku častěji 
dosahováno hodnoty pro stav naléhavosti. Z koncentrací kadmia a zinku na profilu GWM 
2334 oproti tomu nejsou patrné žádné jednoznačné trendy. Koncentrace těchto prvků 
vykazuje přibližně stejnou úroveň pod hodnotou pro stav naléhavosti, v případě zinku od 
poloviny 2014 – 2017 dokonce hodnoty, ležící pod staven znepokojení. 

  

 Tabulka 10 : Rozpětí obsahu t ěžkých kov ů a arzénu ve vzorcích vody z r ůzných 
průzkumů v oblasti „zasypaných rybník ů“ v údolní niv ě vodote če Münzbacht, 
případně v lokalit ě Alte Zinnhütte.  

Časové období             Profil          As               Pb              Cd         Cu           Zn  

19931 P3 Fa. Düker 10.000 < 2 48  12.000 

19992 P3 Fa. Düker, BS 
17 

12 - 37 13 - 55 54 - 79 170 - 2.700 5.700 - 
53.000 

20013 P3 Fa. Düker, BS 
17 

1.3000 - 
2.600 

1,7 - 140 3,6 - 19 5,4 - 8,7 3.800 - 
7.100 

2006 - 20184 GWM 2330, 2331 2 - 33 0,5 - 170 9 - 200 23 - 69 850 - 
2.600 

2006 -20184 GWM 2332 20 - 184 0,5 - 52 15 - 130 23 - 72 1.490 - 
9.100 

Údaje z historického průzkumu BIUG [71] 

Údaje z orientačního průzkumu ECOCONCEPT [72] 

Údaje z detailního průzkumu, prováděného BEAK [73]. 
4Monitoring vody, provozovaný společnosti SAXONIA na lokalitě staré cínové hutě [75]. 
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S ohledem na prokazatelně vysoký obsah těžkých kovů v oblasti "zasypaných rybníků" v 
údolní nivě vodoteče Münzbach je obecně obtížné vliv lokality Alte Zinnhütte rozlišit od 
převládající základní zátěže, případně je proto nutno vycházet ze sníženího dopadu. To 
ukazuje porovnání výsledků různých průzkumů (viz  tabulka 5-7). Kromě toho se oba profily 
GWM 2230 a 2331 jeví z hlediska jejich polohy a výstroje v antropogenních výplních pro 
dokumentaci úspěchu sanace jako nevhodné. V tomto smyslu je rovněž z důvodů jeho 
okrajové polohy a odchylné situaci v oblasti škodlivých látek omezena výpovědní schopnost 
profilu GWM 2334. Pro sledování úspěchu sanace tak zbývá již pouze profil GWM 2332. 
Sledované trendy stoupající hodnoty pH a viditelně klesajícího obsahu zinku a kadmima 
v kombinaci s často se vyskytujícími hydraulickými deficity zde jasné hovoří o účinnosti a tím 
úspěchu zrealizovaných sanačních opatření. 

 

Obr.  5-0-31: Vývoj stav ů vody a místních parametr ů na lokalit ě Alte Zinnhütte  
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Obr.  5-0-32: Vývoj obsahu relevantních prvk ů na lokalit ě "Alte Zinnhütte"  

 

5.4     Vývoj kvality vody v útvarech povrchové vod y v období let 1993 až 2018  

Na rozdíl od výsledků analýz, prováděných v rámci monitoringu vody společností SAXONIA 
(viz předchozí kapitola), byly na zemských měrných profilech určovány jak celkové 
koncentrace nefiltrovaných vzorků vody, tak i koncentrace rozpuštěných látek po filtraci (< 
0,45 µm). Z tohoto důvodu bylo obojí v rámci vyhodnocení vývoje koncentrací a zátěže 
zohledněno. Sledování probíhalo navíc odděleně podle tří relevantních povrchových 
vodotečí, tedy Freiberské Muldy, potoka Münzbach a Roter Graben. Kromě toho je nutno 
upozornost na skutečnost, že z důvodů nízkých koncentrací v povrchových vodých je místo 
mg/L upřednostněna jednotka µg/L. Pro hodnoty nedosahující meze detekce byla použita 
tato mez. 

 

5.4.1     Freiberská Mulda  

Z důvodů zčásti bezprostřední blízkosti lokalit, spravovaných společností SAXONIA, se 
hlavní pozornost v oblasti vývoje kvality vody zaměřila na Freiberskou Muldu jako nejvíce 
postižený vodní tok. Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.2.2, byly vybrány čtyři profily 
Freiberské Muldy (Berthelsdorf, OBF31400, Muldenhütten, OBF31500, Hilbersdorf, 
OBF31510 a Halsbrücke, OBF31600), jejichž poloha a vztah k lokalitám, spravovaných 
společností SAXONIA, je zobrazen na obr. 9-1 (Příloha 1). Jak je z obrázku patrné, je 
Freiberská Mulda sledována na čtyřech uvedených profilech, jejichž rozestupy jsou 
proměnlivé, přímo. Počínaje profilem OBF31400 v Berthelsdorfu následuje po 9,5 km krátce 
před vstupem do lokality Muldenhütten profil OBF31500. Po 2,5 km se nachází profil 
OBF31510 u mostu do Hilbersdorfu. Koncový bod sledovaného úseku Muldy představuje po 
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dalších 10,5 km profil OBF31600 východně od obce Halsbrücke. V tabulce 5-8 je uveden 
počet dostupných naměřených hodnot koncentrací ze čtyř vybraných profilů, rozčleněno po 
jednotlivých letech. Z toho je jasné, že se principiálně jedná o dlouholeté sledování, které 
však přesto vykazuje jisté nehomogenity.  Kromě kompletních let bez odběru vzorků 
(například  profil OBF31400 od roku 2015) existují z části velké rozdíly v možnosti odběru 
vzorků jak mezi čtyřmi profily, ale i mezi jednotlivými roky na každém profilu. Počet vzorků se 
pohybuje mezi 2 a 13, případně  17 (místní parametry) ročně. Kromě toho byly celkově 
častěji určovány koncentrace rozpuštěných látek. Rovněž pro jednotlivé parametry 
(elektrická vodivost, pH a zinek) je někdy v porovnání s ostatními prvky dostupných více 
naměřených hodnot.  S výjimkou některých jednotlivých vzorků z období let 1993 a 1995 byly 
vzorky z jednotlivých profilů odebírány zpravidla čtvrtletně. Měření v jednom rozhodném dni 
na všech čtyřech zemských profilech zde probíhalo pouze zčásti. 

Jako místní parametry  byly měřeny hodnota pH a elektrická vodivost. Obr. 5-34 ukazuje 
průběh hodnoty pH na čtyřech zemských profilech. Až do roku 1996 včtně se hodnoty pH 
vztahují na měření v laboratoři, od roku 1997 byly stanovovány přímo v terénu. Na všech 
čtyřech profilech na Freiberské Muldě se hodnota pH  pohybuje převážně mezi 7,0 a 8,0. To 
je patrné rovněž ze středních hodnot, pohybujících se kolem 7,4 (OBF31400), případně 7,5. 
Mezi lety 1995 a 2003 byly na všech měrných profilech registrovány zčásti i hodnoty pod 7,0. 
Minimum za celou časovou řadu ve výši 6,4 bylo zaregistrováno v roce 2002 na profilu 
OBF31400. Maximum ve výši 8,5 se vyskytlo v roce 2011 na profilu OBF31600, přičemž se 
hodnoty pH nad hodnotou 8,0 pohybovaly pouze velmi zřídka. 
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 Tabulka 11 : Maximální po čet odbraných vzork ů na čtyřech vybraných profilech 
Freiberské Muldy  

Rok                                OBF31400                   OBF31500               OBF31510     OBF3 1600 

 Celkový 
vzorek 

Rozpuště
ný podíl 

Celkový 
vzorek 

Rozpuště
ný podíl 

Celkový 
vzorek 

Rozpuště
ný podíl 

Celkový 
vzorek 

Rozpuště
ný podíl 

1993 - 13 - 3 - - - 11 

1994 - 8 (13)1 - 2 (6)1,2 - - - 6 (13)1,2 

1995 - 13 6 12 7 13 1 13 

1996 4 12 5 6 4 6 6 12 (13)2 

1997 4 13 6 6 4 6 12 12 (13)2 

1998 7 13 12 12 13 13 12 12 

1999 13 4 (13)2 13 13 13 13 13 13 

2000 13 13 13 13 13 13 13 13 

2001 13 13 12 12 13 13 12 12 

2002 6 12 5 11 6 12 7 12 

2003 6 13 (15)2 6 13 (14)2 6 13 (15)2 13 13 (15)2 

2004 6 10 10 10 12 12 10 10 

2005 13 13 (16)2 13 13 (17)2 13 13 (17)2 13 13 (17)2 

2006 10 10 6 6 (10)2 - 6 (10)2 - 6 (10)2 

2007 12 12 12 12 (16)2 6 6 (10)2 6 6 (10)2 

2008 12 12 4 6 (10)2 - 4 (8)2 - 2 (10)2 

2009 12 12 6 6 (10)2 6 6 (8)2 4 6 (10)2 

2010 11 12 - 6 - 6 (8)2 4 6 (8)2 

2011 12 12 6 6 (10)2 6 6 (8)2 6 6 (10)2 

2012 5 11 3 6 (8)2 3 6 (8)2 3 6 (8)2 

2013 12 12 6 12 (16)2 4 6 (9)2 6 6 (10)2 

2014 6 9 7 9 (13)2 6 9 7 9 

2015 - - 6 12 (16)2 6 12 6 12 (13)2 

2016 - - 4 12 12 12 12 12 

2017 - - 6 10 12 12 12 12 

2018 - - 5 11 (14)2 6 12 12 12 

Počet vzorků, uváděný v závorkách, se vztahuje k parametru zinek. 
2Počet vzorků, uváděný v závorkách, se vztahuje na parametry vodivost a hodnota pH. 
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Oproti hodnotám pH lze pro elektrickou vodivost  normovanou na 25°C zjistit významné 
rozdíly mezi jednotlivými profily. Nejnižší celkovou mineralizaci vykazuje obecně profil 
OBF31400, Mezi Berthelsdorfem (OBF31400) a Halsbrücke (OBF31600) pak střední 
hodnota vodivosti narůstá od 232 µS/cm na 401 µS/cm (viz Příloha 9.1). Minimum 131 
µS/cm za celé období bylo registrováno na profilu OBF31400 v roce 1999, zatímco maximum 
nastalo ve stejném roce na profilu OBF31510 (1451 µS/cm). Během následujícího časového 
období do roku 2004 se na profilu OBF31510 objevovaly zřídka velmi vysoké hodnoty 
vodivosti, které v této výši nebyly na profilu OBF31600 naměřeny. Od roku 2005 s jednou 
výjimkou v roce 2008 nebylo možno sledovat žádné odchylky.  Celkově je průběh vodivosti 
mezi profily Muldenhütten (OBF31500) a Halsbrücke (OBF31600) převážně paralelní na 
podobné úrovni hodnot. Proto se nabízí domněnka, že vysoké hodnoty na profilu OBF31510 
byly až do roku 2004 způsobeny bodově potokem Hüttenbach, jehož vody se vyznačovaly 
velmi vysokou vodivostí (viz obr. 5-44). Od roku 2005 pokles v Hüttenbachu jak průtok, tak i 
vodivost, v důsledku čehož se tato vodoteč ve vodách Freiberské Muldy již téměř neodráží. 
Dlouholetý průběh vodivosti v Mulde kromě toho ukazuje, že pro profily OBF31400 je až do 
roku 2014 patrná lehce klesající tendence. Zda tento vývoj od té doby nějak pokračoval, 
nebo stagnuje, nelze z důvodů chybějících dat zjistit. Na ostatních třech profilech byly od 
roku 2015 opět registrovány vyšší hodnoty.  V roce 2018 narostla vodivost dokonce z cca 
260 µS/cm až na více 800 µS/cm. Při pohledu na anionty sulfát a chlor je patrné (viz.  obr 5-
34),že obsah chloridu vykazuje obecně podobný průběh, jako vodivost, zatímco v případě 
obsahu sulfátů je patrný klesající trend.  Korelační diagramy na obr. 5-35 potvrzují, že 
vodivost na profilech OBF31500 až 31600 má jednoznačnou souvislosti s koncentrací 
chloridu. To platí jak pro celé sledované období, tak pro léta 2015 až 2018, kdy hodnota R² ≥ 
0,98 dosáhla ještě větší kvality. Oproti tomu jsou v případě sulfátu patrné rozdíly mezi celým 
sledovaným obdobím a posledními čtyřmi lety měření. Zatímco obsah s přihlédnutím 
k celému měřenému období téměř (OBF31500) až málo (OBF31510) koreluje s vodivostí, 
zdají se být souvislosti mezi lety 2015 a 2018 výraznější. To zřejmě souvisí rovněž 
s vodotečí Hüttenbach, který od roku 2005 vykazoval nižší hodnoty pro sulfát. Na profilu 
OBF31400 lze pro chlorid a sulfát zjistit pouze nízké korelace. Obecně nižší vodivost byla 
tedy na horním toku vyvolána spíše rozpuštěnými sloučeninami celkově, zatímco na dolním 
toku se projevuje citelný vliv lokality Muldenhütten v podobě chlorud a zčásti sulfátu. 
Dlouhodobě narůstající zatížení vodoteční chloridem se v posledních letech dostává do 
popředí pozornosti i v dalších regionech. Předmětem diskusí je přitom především používání 
posypové soli v zimním období, jejíž hlavní součástí chlord ve formě NaCl je [76]. Detailnější 
zpracování této tematiky však není předmětem předkládané studie. 

V další části bude popsán vývoj pro jednotlivé těžké kovy a arzén. Na úvod je třeba 
poznamenat, že se zátěž na cca 22 říčním kilometru profilu na přítoku Berthelsdorf až po 
Halsbrücke pro všechny sledované prvky podle očekávání zvyšuje. Srovnání profilů proto 
neslouží ani tak pro popis stávajících kvantitativních rozdílů, které jsou známé již z předchozí 
studie [77, 78, 79], ale mnohem spíše zobrazení dlouhodobého vývoje na profilech a 
kvalitativních zlepšení. Za tímto účelem jsou na obr. 5-36 až obr. 5-42 znázorněny průběhy 
koncentrací od roku 1993, případně  1995 až do roku 2018. Pro popis možných trendů a 
přehledné znázornění byly kromě toho utvořeny a graficky zpracovány roční mediány. 
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Obr.  5-0-33: Vývoj místních parametr ů a důležitých aniont ů na vybraných m ěrných 
profilech na Freiberské Muld ě. 

  

 

Obr.  5-0-34: Korelace sulfátu a chloridu s vodivos tí – vlevo: celé sledované období, 
vpravo: 2015 až 2018  
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V případě arzénu jsou patrné některá specifika, která se v případě těžkých kovů vyskytují 
pouze částečně.  Jak je patrné z průběhu celkové koncentrace na obr. 5-36, bylo se na 
profilech Hilbersdorf (OBF31510) a Halsbrücke (OBF31600) zaznamenáno několik 
extrémních hodnot.  Zatímco se velká část naměřených hodnot během celého období 
pohybuje pod 260 µg/L, vyniká především rok 2004, ve kterém byly naměřeny obsahy až 260 
µg/L. Ve stejném období byly sledovány maximální hodnoty i pro parametr olovo - 610 µg/L 
v Hilbersdorfu a 740 µg/L v Halsbrücke. Příčinou těchto enormě vysokých koncentrací jsou 
stavební práce na zajištění výsypek strusek v oblouku řeky Muldy (viz kapitola 4.2.3). Během 
výstavby kamenné zdi na úpatí svahu došlo k zásahu do výsypek strusky, což na 
přechodnou dobu způsobilo silnější zátěž Freiberské Muldy. Výchozím bodem těchto 
stavebních prací byla povodeň v roce 2002, kdy došlo k odplavení břehových částí řeky 
Muldy v lokalitě Muldenhütten a cca 3.600 m³ mateiálu z výsypek strusky. Odplaven 
především materiál z výsypky Hilbersdorfer Tor [42]. Tato událost se odráží ve zvýšené 
celkové koncentraci na OBF31600. Kromě toho je možné, že část odplaveného materiálu 
sedimentovala v úseku do Halsbrücke. V následujících letech se pak z těchto sedimentů 
postupně uvolňoval arzén. Tím by bylo možné vysvětlit zvýšené hodnoty v roce 2003. Další 
extrémní hodnota 64 µg/L As (celkově) byla zaznamenána 24.8.1998 na profilu Hilbersdorf 
(OBF31510). Ve stejném dni byly na stejném profilu zaznamenány velmi vysoké hodnoty 
rovněž pro olovo, kadmium, měď, nikl a zinek, které se však odrazily pouze v celkových 
koncentracích. Nemělo by se tedy jednat o chybu měřením ale o imise v úseku mezi 
Muldenhütten und Hilbersdorf. Jelikož však monitoring vody v roce 1998 neprobíhal, jak bylo 
zmíněno v kapitole 5.3.1, nebylo možno zjistit, zda tato maximální hodnota je způsobena 
vlivem vodoteče Hüttenbach nebo Stangenbergbach. Důvodů dosažení této maximální 
hodnoty zůstává tedy neznámý. Extrémní hodnoty je možno najít na obr. 5-36 i v koncentraci 
rozpuštěného arzénu. Výrazný je zde rok 1994 na profilu OBF31600, kde bylo 11.08.1994 
naměřeno 18,5 µg/L a 8.9.1994 23,7 µg/L.  Jak již bylo popsáno v kapitole 5.3.2 na obr. 5-12, 
byla v roce 1994 a profilu pro měření podzemní vody GWM 4080 v monitorovacím systému 
společnosti SAXONIA rovněž naměřena extrémně vysoká hodnota 2.700 mg/L. To lze 
vysvětlit demolicí staré arzénové hutě, která vyvolala následné jevy, které se přesunuly až do 
podzemní vody v nivě a nakonec do řek Muldy [42]. Kromě extrémních hodnot jsou na rozdíl 
od všech ostatních prvků v případě arzénu patrné sezónní závislosti. Roční maxima se 
vyskytují vždy v letních měscích, případně  v podzimních měsících (červenec až říjen), oproti 
tomu minima pak během zimních, případně  jarních měsících (prosinec až duben). Sezónní 
komponenta průběhu křivky je rovněž doložena v předchozích studiích [78]. Souhrnně lze 
konstatovat, že na profilech OBF31510 a OBF31600 jsou i nadále měřeny vyšší 
koncentrace, nežli na profilech Berthelsdorf (OBF31400) a Muldenhütten (OBF31500). 
Pokud odhlédneme od extrémních hodnot, je možno pro celkové koncentrace, ale i 
koncentrace rozpuštného arzénu zaznamenat mezi lety 1993 a 2018 lehký nárůst. To 
dokládá rovněž vývoj mediánů na čtyřech profilech na obr. 5-37 a srovnání hodnot mediánů z 
roku 1995, případně z let 1993 až 1999 s obdobím let 2014 – 2018 v tabulce 5-9. Viděno 
procentuálně, došlo k nejsilnějšímu nárůstu obsahu arzénu na profilech OBF31500 a 
OBF31510. Přitom je třeba zohlednit, že se v případě profilu OBF31400 lze z důvodů 
chybějících aktuálních dat odkazovat pouze na roky 2013 a 2014. 
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 Tabulka 12 : Porovnání medián ů vybraných časových období a procentuálních zm ěn v 
celkových koncentracích a v koncentracích rozpušt ěných prvk ů 

                                        OBF31400  OBF31500    OBF31510    OBF31600  

Celková koncentrace [ng/L]  

As 1995-1999 1,3 1,6 2,1 3,2 5,9 

As 2014-2018 2 1,8 3,1 4,4 6,4 

Změna As +13 % +49 % +36 % +8 % 

Pb 1995-1999 1 3,4 3,7 13,8 14,5 

Pb 2014-20182 1,0 2,4 8,0 9,0 

Změna Pb -70 % -34 % -42 % -38 % 

Cd 1995-1999 1 0,4 0,6 4,4 9,5 

Cd 2014-2018 2 0,2 0,5 1,7 4,9 

Změna Cd -52 % -17 % -61 % -48 % 

Cu 1995-1999 1 4,1 4,5 8,1 17,0 

Cu 2014-2018 2 2,0 4,1 6,3 11,0 

Změna Cu -51 % -10 % -23 % -35 % 

Ni 1995-1999 1 5,4 4,0 5,9 8,8 

Ni 2014-2018 2 1,1 1,6 2,7 3,8 

Změna Ni -79 % -61 % -55 % -57 % 

Tl 1995-1999 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 

Tl 2014-2018 2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Změna Tl -88 % -88 % -88 % -88 % 

Zn 1995-1999 1 26 42 266 779 

Zn 2014-2018 2 15 35 135 500 

Změna Zn -43 % -18 % -49 % -36 % 

Koncentrace rozpušt ěných látek  [u.g/L]  

As 1993-1999 1,2 1,3 2,0 3,0 

As 2014-2018 1,4 2,1 3,1 4,4 

Změna As +17 % +62 % +55 % +49 % 

Pb 1993-1999 1,0 1,0 2,8 2,7 

Pb 2014-2018 0,2 0,2 0,8 0,8 

Změna Pb -80 % -80 % -71 % -70 % 

Cd 1993-1999 0,4 0,46 3,2 6,8 

Cd 2014-2018 0,2 0,40 1,5 4,7 
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Změna Cd -50 % -13 % -53 % -31 % 

Cu 1993-1999 2,4 3,0 4,6 11,0 

Cu 2014-2018 2,0 2,5 3,8 7,1 

Změna Cu -17 % -15 % -17 % -35 % 

Ni 1993-1999 2,3 2,0 3,3 5,3 

Ni 2014-2018 0,8 1,2 2,2 3,3 

Změna Ni -65 % -43 % -33 % -38 % 

Tl 1993-1999 0,8 0,8 0,8 0,8 

Tl 2014-2018 0,1 0,1 0,1 0,1 

Změna Tl -88 % -88 % -88 % -88 % 

Zn 1993-1999 18 30 212 815 

Zn 2014-2018 10 30 120 440 

Změna Zn -44 % -2 % -43 % -46 % 

 

OBF31400: bez 1995 OBF31400: pouze 2013 a 2014 všechny profily pro měření povrchové 
vody: bez 1996 

Podobný obrázek, jako v případě arzénu, se ohledně celkového obsahu naskýtá rovněž pro 
olovo.  Extrémno hodnoty se vyskytují především v souvislosti v povodňovými událostmi, 
jako v roce 2002, nebo v souvislosti se stavebními pracemi v roce 2004. Kromě toho 
vykazuje obsah na profilech OBF31510 a OBF31600 silnější výkyvy, nelži na horním toku a 
jeho střední hodnoty 34 µg/L, případně 24 µg/L výrazně překračuje hodnoty, dosahovaných 
na profilech OBF31400 (2,8 µg/L) a OBF31500 (5,1 µg/L). Sezónní závislosti nebo trendy 
nejsou v časovém průběhu patrné. Co se týká koncentrace rozpuštěných látek, zde je 
situace jiná v tom smyslu, že zde byly na všech profilech zaznamenány klesající tendence 
(viz obr. 5-36 a obr. 5-37). Při pohledu na profily Berthelsdorf a Muldenhütten zvýrazňuje 
skokový pokles skutečnost, že se většina naměřených hodnot nacházela pod mezí detekce, 
používané v době měření. Až na několik vyjímek na profilu OBF31500 tak průběh sleduje 
snížení meze detekce. Hodnoty mediánu pro Hilbersdorf a Halsbrücke se s výjimkou let 2008 
a 2009 nacházejí od roku 2005 ve větší míře pod 2 µg/L, což do té doby nastalo pouze 
v několika málo letech (viz obr. 5-37). Odpovídajícím způsobem pak vychází i procentuální 
pokles ve výši více než 70% (viz tabulka 5-9). Na profilech OBF31400 a OBF31500 je tento 
pokles dokonce ještě vyšší (80%). V případě celkového obsahu byl nejsilnější procentuální 
pokles zaznamenán na profilu OBF31400, poté na profilech OBF31510 a OBF31600. 

Podle rámcové směrnice o vodách je kadmium  považováno za prioritní látku a je mu tedy 
věnována specifická pozornost.  Kadmijm má rozhodující podíl na skutečnosti, že je 
chemický stav Freiberské Muldy (především profil OKW FM-2 a FM 3) klasifikován jako „ne 
dobrý“ [55, 56]. Nařízení o povrchových vodách (Oberflächengewässerverordnung) 
předepisuje jako limitní hodnotu roční průměrnou hodnotu ekologické kvality 0,08 µg/L. Díle 
je v tomto nařízení uváděna nejvyšší přípustná koncentrace ekologické kvality  0,45 µg/L (viz 
tabulka 5-5). Pro porovnání průběh koncentrací na obr. 5-38 je zřetelné, že koncentrace 
všech čtyřech profilů překračují obě referenční hodnoty, i když je překročení v případě profilů 
OBF31510 a OBF31600 několikanásobně větší. Na obou těchto profilech vykazují obsahy 
kadmia během sledovaného obodbí výrazně silnější výkyvy, nežli na profilech Muldenhütten 
nebo Berthelsdorf. Maximální hodnoty v časových řadách se vyskytují především 



  
_________________________________________________________________________________ 

140 
 

v devadesátých letech 20. století až do cca roku 2005. Kromě extrémních hodnot, jako v roce 
1998, které se objevují i v případě jiných parametrů, byly extrémně vysoké obsahy kadmia 
zaregistrovány na profilech OBF31510 a OBF31600 dne 4.12.2000 (73 µg/L v rozpuštěném 
podílu), případně 320 µg/L (300 µg/L). Předpoklad rovněž výrazně zvýšeného obsahu 
v přítocích Hüttenbach a Stangenbergbach, ležících výše po proudu, v tomto období se 
nepotvrdila (viz  Abbildung 5-47 obr. 5-50 v kapitole 5.4.2, případně. 5.4.3). V důsledku toho 
nelze zdroj této extrémní hodnoty identifikovat.  Dlouholetý vývoj celkových koncentrací 
kadmia na obr. 5-38 ´vykazuje pro Hilbersdorf a Halsbrücke klesající tendence.  Roční 
mediány toto zjištění povrzují.  Taktéž v případě koncentrací rozpuštných látek jsou patrné 
klesající tendence, které platí i pro OBF31400. Žádná tendence není patrná pouze pro profil 
Muldenhütten. Porovnáním mediánů dvou časových období v tabulce 5-9 je patrné, že se 
profil Muldenhütten od ostatních tří liší v tom smyslu, že je zde zaznamenám mnohem nižší 
pokles obsahu (méně než 20%). Pokles o cca 50% na profilu OBF31400 tak má na profil 
OBF31500 Muldenhütten pouze neptarný vliv. Na profilech Hilbersdorf a Halsbrücke jsou 
oproti tomu registrovány silnější poklesy, které na profilu OBF31510 s 61% v celkových 
koncentracích vycházejí jako nejvyšší. Rozdílný vývoj na profilech Muldenhütten a především 
Hilbersdorf indikuje, že pokles nevychází z vývoje na horním toku, ale že vliv zde mají další 
procesy, jako například provedená sanace mezi Muldenhütten a Hilbersdorf. 

Díky chemické podobnosti s kadmien vykazuje celkový obsah zinku téměř paralelní průběh, 
přičemž zinek vykazuje vyšší interval hodnot.  Na přítoku Muldenhütten byly na profilech 
OBF31400 a OBF31500 v letech 1993 až 2018 naměřeny střední hodnoty cca 23 µg/L, 
případně 51 µg/L. Pod těmito profily jsou hodnoty na profilu OBF31510, případně OBF31600 
jsou několikanásobně vyšší - 224 µg/L a 730 µg/L. . Již z průběhu celkových koncentrací a 
koncentrací rozpuštěných látek na obr. 5-38 jsou pro profily Hilbersdorf a Halsbrücke patrné 
klesající trendy.  To potvrzují i roční mediány.  Kromě toho je zde na profilu OBF31400 
patrná lehce klesající tendence, která se v časovém průběhu nevyskytuje. Na profilu 
Muldenhütten (OBF31500) je mírná tendence patrná pouze pro celkový obsah, vývojová 
křivka má však velmi nízký koeficient determinace. 

Střední hodnota obsahu rozpuštěných látek se během let téměř nezměnila. Oproti tomu byl 
na profilu OBF31600 sledován výrazný pokles. Nízký koeficient determince vyplývá v prvé 
řadě z hodnoty v roce 1995. Medián je zde podpořen pouze měřením a nelze jej tedy 
považovat za reprezentativní pro celý rok. Při porovnání mediánů z počátečních let a 
z aktuálních let (viz tabulka 5-9) se potvrzuje vývoj, popsaný již pro kadmium. Zatímco pro 
Berthelsdorf činí pokles více než 40%, je v Muldenhütten s 18% v případě celkových 
koncentrací výrazně nižší. V případě obsahu rozpuštěných látek je změna ve výši 2% 
nepatrný. Profily Hilbersdorf a Halsbrücke pak 49% vykazují opět výrazný pokles. 

Extrémní hodnoty se vyskytují rovněž v časovém průběhu koncentrace m ědi.  Mimořádný 
obsah mědi 80 µg/L , jehož zdroj není jasný, byl naměřen v roce 1998 stejně jako v případě 
předešlých parametrů na profilu OBF31510. Hodnota 110 µg/L na OBF31600 v roce 2004 
patrně stejně jako v případě olova a arzénu souvisí se stavebními opatřeními na výsypce 
strusek. V případě koncentrací rozpuštěných látek vyniká především profil v Muldenhütten, 
Na kterém byla 17.10.2016 registrována hodnota 150 µg/L a cca o rok později, 5.10.2017, 
hodnota 26 µg/L (viz.obr. 5-40).  

Dlouholeté odchylky od dlouhodobé střední hodnoty (3,5 µg/L) vedly k domněnce, že se 
v tomto případě jedná o chybu měření. Po dotazu na Saský zemský úřad pro životní 
prostředí a jejich dotaz na Spolkový úřad pro životní prostředí bylo ubezpečno, že jsou obě 
hodnoty v pořádku. Na obou vzorcích bylo kromě toho nápadné, že velmi vysoké hodnoty 
dosáhla rovněž koncentrace zinku (210, případně 370 µg/L), viz obr. 5-38. Na obou profilech 
Hilbersdorf a Halsbrücke, které se nacházejí na odtoku, nebyly ve stejný den zaznamenány 
žádné extrémní koncentrace. Zdroj tohoto zřejmě bodového znečištění a zda se vyskytlo již 
před Berthelsdorfem na horním toku nelze zjistit. Pro profil Muldenhütten lze obecně 
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konstatovat, že od roku 2016 zde jsou vyšší koncentrace měřeny ve větším množství 
případů. Teprve od roku 1997 se roční střední hodnoty 4,4 ař 15,1 µg/L pohybují opět nad 
3,0 µg/L. Z hlediska dlouhodobého vývoj celkových koncentrací a koncentrací rozpuštěné 
mědi se klesající tendence ročních mediánů koncentrací projevují na všech čtyřech profilech 
(viz obr. 5-40). Na profilech OBF31400 a OBF31500 došlo k poklesu především během 
prvních let, protože po roce 1999 se hodnoty mediánu změnily pouze nepatrně.  V případě 
Hilbersdorfu došlo postupně k lehkému poklesu, který se i nadále vyznačoval výkyvy. Na 
profilu OBF31600 je i přes proměnlivá obsah patrný průběžný a výraznější pokles. To 
dokládají rovněž procentuální změny v tabulce 5-9. Pokles koncentrací 35% od roku 1995, 
případně 1993 na profilu OBF31600 je oproti 15% na OBF31500 výrazný. Silnější pokles byl 
zjištěn pouze v případě celkového obsahu na profilu OBF31400. Vývoj na priflu OBF31600 
souvisí zřejmě se změnami v systému Roter Graben, pro který bylo rovněž zjištěno snížení 
obsahu mědi (viz kapitola 5.4.5). 

V případě niklu existují viditelné rozdíly mezi časovým průběhem celkové koncentrace a 
koncentrace rozpuštěných látek. V případě celkového obsahu se od roku 1996 až do roku 
2000, v ráce 2004 a 2006 až 2007 vyskytují na všechn čtyřech profilech extrémní hodnoty. 
V případě koncentrací rozpuštěných látek lze nalézt pouze jednu extrémní hodnotu v roce 
1999 (viz.obr, 5-41).  

Oproti tomu bylo v případě podílu rozpuštěnýc látek v roce 1994 na profilech OBF31400, 
OBF31500 a OBF31600 v každém měření zjištěno nejméně 25 µg/L. Za předpokladu 
správnosti těchto hodnot by to tedy muselo znament, že téměř po celý rok existovalo stálé 
zatížení horního toku od Berthelsdorfu niklem, jehož zdroj není jasný. Kromě toho je 
nápadné, že jak 13.11.2016, tak i 16.7.2007 byly na profilu OBF31400 naměřeny vysoké 
hodnoty niklu (78 µg/L, případně 110 µg/L), které se však v profilu Muldenhütten neobjevují. 
Pro Hilbersdorf a Halsbrücke nejsou pro rok 2006 k dispozici žádná měření celkového 
obsahu. Musí se tedy opět jednat o imise neznámého původu na horním toku. Průběh 
obsahu niklu se od roku 2009 vyznačuje na všech čtyřech profilech méně silnými výkyvy, 
které se pohybují pod 5 µg/L, a chybějícími extrémními hodnotami. Vývoj ročních mediánů 
na obr. 5-41 ukazuje na všechn čtyřech profilech jak pro celkové koncentrace, tak i pro 
koncentrace rozpuštěných látek, klesající tendenci. Odpovídajícím způsobem tedy činí 
snížení na více než 50% v případě celkového obsahu a nejméně 30% v případě koncentrace 
rozpuštěných látek (viz.tabulka 5-9). 

V případě thália  se největší část – více než 90% - vyskytuje v rozpuštěné formě, v důsledku 
toho se celková koncentrace a koncentrace rozpuštěných látek téměř neliší (viz obr. 5-42). 
Nápadné je, že průběh koncentrací sleduje podobně, jako olovo, adaptaci atalitické mezi 
stanovistelnosti. Až na několik vyjímek se obsah thalia na profilech OBF31400 a OBF31500 
průběžně pohybuje pod mezi detekce, která byla počínaje rokem 1995 postupně snížena z 1 
µg/L na 0,1 µg/L. Jiank tomu je na profilech OBF31510 a OBF31600, kde byly až do poloviny 
roku 2004 měřeny vysoké koncentrace s extrémní hodnotou 25 µg/L. Počínaje zářím 2004 je 
možno na obou profilech sledovat skokový pokles.  Důvodem enormního poklesu je změna 
odtoku z vodoteče Hüttenbach. To je patrné podle vývoje obsahu thalia v Hüttenbachu (potok 
Hüttenbach před ústím), který od září 2004 rovněž drasticky poklesl (viz následující kapitola 
5.4.2). Obsah thalia na všech čtyřech profilech se od roku 2005 pohybuje pod mezi detekce 
0,1 µg/L. Jelikož se intervaly koncentrací málo liší i v počátečních letech, vyplývá tak pro 
všechny profily pokles o 88% (viz tabulka 5-9). 
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Obr.  5-0-35: Vývoj koncentrací arzénu a jeho ro čních medián ů na vybraných m ěrných 
profilech na Freiberské Muld ě. 

 

Obr.  5-0-36: Vývoj koncentrací olova a jeho ro čních medián ů na vybraných m ěrných 
profilech na Freiberské Muld ě 
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Obr.  5-0-37: Vývoj koncentrací kadmia a jeho ro čních medián ů na vybraných m ěrných 
profilech na Freiberské Muld ě 
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Obr.  5-0-38: Vývoj koncentrací zinku a jeho ro čních medián ů na vybraných m ěrných 
profilech na Freiberské Muld ě 

 

Obr.  5-0-39: Vývoj koncentrací m ědi a jeho ro čních medián ů na vybraných m ěrných 
profilech na Freiberské Muld ě 
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Obr.  5-0-40: Vývoj koncentrací niklu a jeho ro čních medián ů na vybraných m ěrných 
profilech na Freiberské Muld ě 

 

Obr.  5-0-41: Vývoj koncentrací thália a jeho ro čních medián ů na vybraných m ěrných 
profilech na Freiberské Muld ě 

 

5.4.2     Vodjní tok Hüttenbach 
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Potok Hüttenbach se nachází v severovýchodní části hutě ve Freibergu (Hütte Freiberg) a 
ústí na protilehlém břehu šachtové pece I (Schachofen I) v lokalitě Muldenhütten do Muldy. 
Během aktivního provozu hutí byly odpadní vody, upravené předem vápnem 
v neutralizačním zařízení, do Freiberské Muldy přes potok Hüttenbach [16]. Odvádění 
odpadních vod přes potok Hüttenbach bylo ukončeno v roce 2001 utěsněním staré 
kanalizace a novým kanalizačním napojením. V rámci sanace hutě ve Frebergu proběhla 
rovněž revitalizace Hüttenbachu do přírodě blízkého stavu. V roce 2004 odváděl především 
povrchové vody. Pro vyhodnocení úniků škodlivin z areálu společnosti SAXONIA tak již 
Hüttenbach nehrál žádnou roli. V roce 2005 byl na něm monitoring ukončen. Kromě profilu 
pro měření povrchové vody OWM 2213, který byl součástí monitorovací sítě společnosti 
SAXONIA, byl Hüttenbach od roku 1998 paralelně sledován Saským zemským úřadem pro 
životní prostředí, zemědělství a geologii na profilu OBF31540, který se nachází cca 130 m po 
proudu od profilu OWM 2213 (viz obr. 5-43). Jak je patrné z tabulky 5-3 v kapitolě 5.2.2, 
sahají sice měření na profilu OBF31540 až do roku 2018, nebyla však prováděna 
kontinuálně. 

 

Pbr.  5-0-42: Poloha m ěrných profil ů ve vodote čích Hüttenbach a Stangenbergbach  

 

Z místních parametr ů byly v rámci obou programů měření sledovány pouze elektrická 
vodivost a hodnota pH. Jak je patrné z obrz. 5-44, vykazuje vodivost v Hüttenbachu enormní 
výkyvy. Naměřené hodnoty se na profilu OWM 2213 pohybovaly v období let 1993 až 1996 
mezi zhruba 280 µS/cm a cca 12.800 µS/cm. Maximum ve výši  Cca 33.000 µS/cm se 
vyskytlo v roce 1997. Tyto extrémní výkyvy byly potvrzeny průzkumy na profilu OBF31540, 
které probíhaly od roku 1998. Kromě toho byla v roce 1998 zaznamenána maximální 
hodnota ve výši 66.100 µS/cm. Výskyt takto vysokých hodnot vodivosti přetrvával 
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v Hüttenbachu až do poloviny roku 2004. Od této doby až do konce roku 2007 pak byly na 
profilu OBF31540 naměřeny výlučně hodnoty nižší, nežli 500 µS/cm. Během období měření 
2011 až 2014 byly znovu zaznamenány větší výkyvy, až 6.000 µS/cm. Oproti tomu 
vykazovala obě měření v roce 2018 opět nízkou mineralizaci (< 250 µS/cm). Jako příčina 
těchto enormně vysokých hodnot vodivosti v Hüttenbachu lze v prvé řadě identifikovat 
koncentrace aniontů chloridu a sulfátu. Vývoj jejich obsahu na profilech OWM 2213 a 
OBF31540 se z hlediska dosažených maximálních hodnot a period nízkých hodnot kryje 
s průběhem vodivosti (vizobr. 5-44 a obr. 5-46). Mnohem výrazněji je tato souvislost patrná z 
korelace obou profilů na obr. 5-46 (dole). Na profilu OBF31540 s koeficientem determinace 
ve výši 0,98, případně 0,92 byly zjištěny mimořádně silné korelace CL, případně  SO4

2- 
s vodivostí. Tato předpokládaná souvislost je patrná rovněž na profilu OWM 2213, i když zde 
není tak výrazná, jako v případě profilu OBF31540. 

 

Obr.  5-0-43: Vývoj vodivosti v potoce Hüttenbach  

 

Hodnota pH se na obou profilech na Hüttenbachu pohybuje většinou mezi 6 a 10 (viz obr. 5-
45) Střední hodnota pH na profilu OWM 2213 i na OBF31540 se pohybuje kolem 8,0. 
V minulosti se vyskytly i větší výkyvy, které rozhodující mírou závisleli na zpracování 
odpadních vod v neutralizačním zařízení. Po zastavení zpracování odpadních vod 
společností SAXONIA byly výkyvy hodnoty pH vyvolány zřejmě pouze provozem zařízení 
společnosti SUC GmbH s r.o. Jasný trend není v případě pH patrný, když od roku 2005 byly 
ve větší míře registrovány hodnoty pH pod 8,0 s lehkou variabilitou. 
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Obr.  5-0-44: Vývoj hodnoty pH v Hüttenbachu  

 

Obsah arzénu  v Hüttenbachu vykazoval v letech 1993 až 1995 na profilu OWM 2213 
relativně vysoké výkyvy (viz obr. 5-47 o nahoře). Koncentrace, vztažené na celkový vzorek, 
činily v uvedeném období v průměru cca 0,03 mg/L. V případě obsahu rozpuštěných látek, 
sledovaný od roku 1996 až do konce měření v roce 2003, jsou výkyvy nízké, přibližně 
souhlasí s výkyvy na profilu OBF31540. Na posledně uvedeném profilu byly od počátku 
měření registrovány hodnoty vyšší, nežli 0,02 mg/L pouze zřídka. Střední hodnota 
koncentrace rozpuštěného arzénu na OBF31540 činí od roku 1998 0,006 mg/L. Stejný 
výsledek vyplývá pro OWM 2213 pro období 1999 a 2003. Celkový obsah na profilu 
OBF31540 je podle očekávání lehce vyšší. Výjimkou jsou roky 2000 a 2002, kdy byly 
zaregistrovány výrazně vyšší hodnoty. Zatímco maximální hodnoty v roce 2002 spadají od 
období srpnových povodní a jsou tedy plausibilní, je nutno původ hodnoty v roce 2000 nutno 
hledat zřejmě v zátěži odpadních vod. Oproti počátečním letům byly od roku 2011 ve 
výsledcích měření zaznamenávány nízké obsahy arzénu. 

Pro olovo  byl v počátečních letech na proflu OWM 2213 analogicky s arzénem naměřen 
celkový obsah s realtivně silným rozptylem, jehož střední hodnota se pohybovala kolem 0,16 
mg/L. Vývoj těchto hodnot, které lze v následující době sledovat pouze prostřednictvím 
profilu OBF31540, se nadále vyznačuje výkyvy, které občas dosáhly maximálních hodnot, 
jako v roce 2000 nebo 2002. Pro celkové koncentrace rozpuštěné látky byly jak na profilu 
OWM 2213, tak i OBF31540 převážně registrovány nižší hodnoty, jak je patrné z průběhu na 
obr. 5-47 (nahoře vpravo) i ze středních hodnot 0,03, případně 0,01 mg/L. Současně je ve 
většině vzorků od roku 1998 dodržována referenční hodnota ve formě přípustné maximální 
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roční koncentrace ve výši 0,014 mg/L. Výjimku tvoří roky 2002 a 2003, kdy je tato hodnota 
překračována častěji. V případě nejaktuálnějších dostupných měření se koncentrace olova 
v Hüttenbachu pohybují i nadále na nízké úrovni pdo přípustnou maximální roční 
koncentrací, nicméně nad normou environmentální kvality ve formě ročních průměrů 0,0012 
mg/L. 

Kadmium  vykazuje v prvních letech měření na profilu OWM 2213 podobný obrázek, jako 
arzén a olovo, kdy jeho obsah vykazuje silné výkyvy. V porovnání s dalším vývojem zde byly 
naměřeny nejvyšší hodnoty (2,5 mg/L, viz obr. 5-47 vlevo dole). Až do roku 1995 včetně 
čilnila celková koncentrace kadmia v průběmu 0,3 mg/L. Na profilu OBF31540 činila od roku 
1998 do roku 2007 střední hodnota již jen 0,02 mg/L. Kromě toho se průběh vyznačuje 
výrazně menšími výkyvy a dvěma maximálními hodnotami, které byly dosaženy v roce 2000 
a 2002. S přihlédnutím k oběma profilům tak pro Hüttenbach vyplývá výrazně klesající trend 
mezi lety 1993 a 2007, Obsahy rozpuštěné látky rovněž od roku 1997 na OVM i na 
OBF31540 klesají. Rozhodujícím příčinou tohoto vývoje je zahrazení staré kanalizace. Díky 
tomu již není do Hüttenbachu odváděna žádná zatížená odpadní voda. O to nápadnější jsou 
výsledky z let 2011 až 2014 a z roku 2018. V uvedeném období byly opakovaně 
zaznamenány zvýšené hodnoty rozpuštěného kadmia ve výši až 0,27 mg/L. S ohledem na 
skutečnost, že Hüttenbach odvádí především vodu z odvodnění povrchů, je výskyt těchto 
hodnot obtížně vysvětlitelný. Obecně je však třeba konstatovat, že normy environmentální 
kvality podle nařízení o povrchových vodách ve výši 0,8 µg/L ročního průměru, případně 0,45 
µg/L přípustné nejvyšší koncentrace byly průběžně překračovány. 

K obsahu mědi  existují na profilu OWM 2213 pouze měření celkového obsahu mezi lety 
1993 a 1995. V uvedených letech byly naměřeny střední hodnoty koncentrace ve výši 0,04 
mg/L. Tato hodnota je výsledkem především ojedinělých maximálních hodnot, přestože se 
během odběru vzorků často objevoval obsah 0,01 mg/L (viz obr. 5-47 dole vpravo). Počínaje 
rokem 1998 byly na profilu OBF31540 zaznamenávány méně nižší koncentrace mědi, nežli 
předtím na profilu OWM 2213. Až do roku 2007 včetně je i přes známé extrémní hodnoty 
úroveň téměř stejná a činí přibližně 0,03 mg/L. Obsah rozpuštěné látky na OBF31540 
vykazuje oproti celkovému obsahu většinou nízké rozdíly. Z důvodů chybějících maximálních 
hodnot je tak střední hodnota 0,004 mg/L nízká až do roku 2007 včetně. Během měření, 
prováděných od roku 2011 pak byly stejně, jako v případě kadmia, zaznamenávány vyšší 
hodnoty, které částečně vykazovaly větší výkyvy. 

Těžký kov nikl  nehrál v monitoringu společnosti SAXONIA žádnou roli, dostupné tak jsou 
pouze hodnoty z profilu OBF31540. V případě koncentrace rozpuštěné látky je možno 
konstatovat podobný průběh, jako v případě mědi (viz obr. 5-48 Nahoře vlevo), jehož střední 
hodnota 0,00, mg/L vykazovala až do roku 2007 lehce nižší úroveň. Až do uvedeného data 
nebylo dosahováno ani hodnot norem environmentální kvality ve formě ročních průměrů 
0,004 mg/L. Občas byly patrné velké rozdíly mezi celkovým obsahem a obsahem rozpuštěné 
látky, což ukazuje na dočasnou existenci velkého podílu niklu, který je vázán partikulárně.  
K tomu došlo především během událostí, jakými byla i povodeň v roce 2002. Kromě toho 
byla kromě roku 2000 s 0,31 mg/L zaznamenána další extrémního hodnota v celkovém 
obsahu v roce 2007, jejíž příčina je nadále neznámá.  Jelikož se tato hodnota objevuje pouze 
v případě niklu, jedná se zřejmě o specifickou zátěž. Nápadné jsou stejně jako v případě 
mědi zčásti zvýšené obsahy od roku 2011. I přesto ale nebyla s výjimkou měření v roce 2014 
hodnota přípustné maximální roční koncentrace 0,034 mg/L dosažena. 

Thálium  vykázalo v rámci monitoringu společnosti SAXONIA na profilu OWM 2213 mezi lety 
1995 a 1997 ernormní výkyvy obsahu od méně než 0,05 mg/L až po 2,9 mg/L (vizobr. 5-48 
vpravo nahoře). Tyto velké výkyvy byly potvrzeny měřeními na profilu OBF31540 a to jak 
v případě celkového obsahu, tak i v případě obsahu rozpuštěné látky. Až do roku 2004 byly 
v Hüttenbachu často zjišťovány vysoké a silně proměnlivé koncentrace thália. Poté došlo ke 
skokovému poklesu obsahu, v následujících třech letech se zde hodnoty pohybovaly téměř 



  
_________________________________________________________________________________ 

150 
 

výlučně pod mezí detekce 0,0001 mg/L. V této době již bylo zpracování odpadních vod 
z freiberské huti prostřednictvím projektu na odstranění reliktních zátěží zastaveno a stará 
kanalizace zahrazena. Uvedený významný pokles byl tedy zřejmě způsobem změnou 
technologie bývalého neutralizačního zařízení, které je dosud v  provozu. Mezi lety 2011 a 
2014 a v roce 2018 bylo zvýšení koncentrace zaznamenáno rovněž pro thálium. 
V uvedeném období překračoval obsah o průměrné hodnotě 0,002 mg/L normy 
environmentální kvality ve formě ročních průměrů desetinásobně. 

Rovněž pro zinek se počáteční roky stejně, jako v případě již uvedených těžkých kovů, 
vyznačovaly na profilu OWM 2213 častěji se vyskytují proměnlivostí obsahu (viz obr. 5-48 
dole). Na profilu OBF31540 je tato variabilita počínaje rokem 1998 méně patrné a omezuje 
se na maximální hodnoty, související s konkrétními událostmi. Tyto hodnoty v jinak 
vyrovananém průběhu celkových koncentrací a koncetrací rozpuštěné látky na profilu 
OBF31540 výjimkou. Koncentrace zinku v rozpuštěné formě mezi lety 1999 a 2007 lehce 
kolísají a to jak na profilu OWM 2213, tak i OBF31540 a nejsou skoro nikdy větší, nežli 0,5 
mg/L. Stejně, jako v případě několika dalších parametrů jsou oproti tomu nápadné vyšší 
hodnoty od roku 2011, pro které bylo naměřeno maximum za celé sledované období 20 
mg/L. Původ těchto zvýšených obsahů zinku není znám. Z důvodů chybějící dat nelze dále 
zjistit, zda se jednalo o dočasnou událost.  

 

Obr.  5-0-45: Vývoj obsahu chloridu a sulfátu ve vo doteči Hüttenbach a jeho korelaci s 
vodivostí  
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Obr.  5-0-46: Vývoj koncentrace arzénu, olova, kadm ia a mědi ve vodote či Hüttenbach  

 

Obr.  5-0-47: Vývoj koncentrace niklu, thália a zin ku ve vodote či Hüttenbach  
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5.4.3     Stangenbergbach  

Vodní tok Stangenbergbach se nachíází jihovýchodně od lokality Hütte Freiberg a v oblasti 
vjezdu do Muldenhütten ústí do Freiberské Muldy. Oproti Hüttenbachu zůstal 
Stangenbergbach až do aktuálního období součástí monitoringu, provozovaného společností 
SAXONIA. Až do roku 2001 probíhala měření na profilu OWM 2214, který se nachází na 
dolním toku krátce před vyústěním do Muldy (viz obr. 5-46). Tento profil byl od roku 2002 
nahrazen profilem OWM 2604, který se nachází ve vzdálenosti necelých 50 m po proudu. 
Mezi oběma profily neexistují žádné relevantní přítoky vody. Oba profily představují vstup do 
Freiberské Muldy a zaznamenávají celkový odtok z povodní Stangenbergu. Ten se skládá 
nejen z podzemní vody a průsaků z areálu hutí a z drenážní vody společnosti Deutsche 
Bahn AG a.s., ale i z vody, stékající ze svahů areálul jihozápadní od hutě ve Freibergu (areál 
PAMA). Počínaje rokem 2000 je Stangenbergbach dodatečně sledován profilem OWM 2504. 
Tento profil je oběma výše zmíněným profilům předsunutý a nachází se východně od 
železniční tratě. Svahovým žlabem, orientovaným NW-SE, jsou na profil přiváděny podzemní 
vody a průsaky, vytékající z jižní části areálu hutí, z oblasti haldy výpalků a povrchové vody, 
odváděné drenáží z železniční tratě a voda, stékající po svahu. V zemské měřící síti je vodní 
tok Stangenbergbach sledován od roku 1998 na profilu OBF31530, který se nachází 
bezprostředně ped vyústěním do Muldy. 

Vývoj místních parametr ů elektrická vodivost, pH a redoxní potenciál je zobrazen na obr. 5-
49. Ohledně vodivosti je v prvé řadě nápadná převládající výrazně vyšší celková 
mineralizace na horním toku Stangenbergbach na proflu OWM 2504, jejíž střední hodnota 
činí cca 1.450 µS/cm. Na dolním toku činí střední hodnoty na třech profilech OWM 2214, 
OWM 2604 a OBF31530 mezi 750 a 770 µS/cm. V průběhu dalšího toku se vodivost snižuje 
zhruba o polovinu. Při pohledu na průběh je kromě toho patrné, že se úroveň vodivosti 
nezměnila ani na profilu OWM 2504, ani na profilech na dolním toku. Během celého období 
měření se objevují výkyvy, které však nevykazují žádnou tendenci. Kromě toho se ukazujem 
že křivky pro profily OWM 2214, 2604 a OBF31530 se z velké části shodují, čímž je dána 
jejich relativně dobrá srovnatelnost (viz obr. 5-49 nahoře vlevo). To opravňuje k tomu, vnímat 
tyto tři profily z hlediska dlouhodobého vývoje v určité souvislosti. Pro hodnotu pH to platí 
v omezené míře, protože se průběhy profilů krátce před ústím do Muldy liší více. Z toho je 
patrné především to, že se v případě pH jedná o citlivou veličinu, a to především v případě 
drobného vodního toku, u které se v důsledku různých vlivů mohou změny vyskytnout velmi 
rychle.  Hodnota pH se obecně pohybuje téměř výlučně mezi 4 a 8 a na všech profilech 
vykazuje výrazné výkyvy (viz obr. 5-49 nahoře vpravo). Nejnižší hodnoty - průměrně 4,95 - 
byly naměřeny v období let 1993 až 1996 na profilu OWM 2214. Na skutečnost, že se 
podmínky prostředí změnily, ukazuje úroveň pH ve výši cca  6 od roku 1998 na profilu 
OBF31530 a nárůst na profilu OWM 2214 od roku 1999. Na začátku měření na profilech 
OWM 2504 a 2604 v roce 2000, případně 2002 se hodnoty pohybovaly rovněž kolem cca 6. 
Dlouhodobý vývoj se i přes místy silnější výkyvy, případně chybějící měření jak na profilu 
OWM 2504, tak i na profilech OWM 2604 a OBF31530, vyzančuje rostoucím trendem, Za 
předpokladu, že je možno profily OWM 2214 a 2604 z důvodů jejich malé územní vzdálenosti 
a graficky doložené palusiblity vnímat jako vzájemně související, je patrný výrazný nárůst 
z průměrné hodnoty 5 na více než 7. Na profilu OWM 2504 a OBF31530 se střední hodnota 
pH zvyšuje ze 6,0 na cca  7,0, případně 7,3 během sledovaného období. Měření redoxního 
potenciály jsou dostupná pouze pro profily, zařazené do systému monitoringu společnosti 
SAXONIA (viz obr. 5-49 dole). Až do roku 1996 činily hodnoty na OWM 2214 mezi 200 A 380 
mV. V roce 2001 byly zaregistrovány hodnoty až 500 mV. Tyto hodnoty tak zapadají do 
obrazu, který pro profil OWM 2604 naskýtá od roku 2002. Hodnoty zde činí průměrně cca 
480 mV, čímž jsou pro Stangenbergbach vyšší, nežli ještě v roce 1995 na profilu OWM 2214. 
V dalším průběhu je interval, vytvořený výkyvy na profilu OWM 2604 zachován.W Na profilu 
OWM 2504 ve v roce 2001 objevil skokový nárůst redoxního potenciálu více než 300 mV. Na 
to návazně byly až do cca r.  2007 zaznamenána vyšší napětí o střední hodnotě cca 450 mV, 
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nežli tomu bylo oředtím (370 mV). Počínaje rokem 2007 přechází vývoj do trendu poklesu 
redoxního potenciálu do roku 2018, kdy činilo napětí 350 mV. Pokles redoxního potenciálu 
probíhal paralelně s nárůstem hodnoty pH. To ukazuje na to, že v tomto období započíná 
postupná změna podmíne prostředí na profilu OWM 2504. 

Pro arzénn byly v počátečních letech registrovány silné výkyvy celkového obsahu na profilu 
OWM 2214 (viz obr. 5-50 nahoře vlevo). V tomto období se tedy také objevují maximální 
hodnoty až 0,8 mg/L. Střední poměry činily 0,02 mg/L. Další vývoj celkového obsahu od roku 
1998 lze sledovat pouze na profilu OBF31530. Obecně jsou přitom patrné nízké hodnoty, 
půměrně 0,004 mg/L, které se do roku 2005 s výjimkou několika maximálních hodnot 
(například během povodní 2002 pohybují na přibližně stejné úrovni. Od roku 2012 jsou pak 
v měřením opět patrné větší výkyvy. Střední hodnota obsahu rozpouštěné látky na OWM 
2214 od roku 1996 a na OBF31530 od roku 1998 ve výši 0,001 mg/L je rovněž málo 
proměnlivá a pohybuje se na nízké úrovni. To principiálně platí i pro koncentraci rozpuštěné 
formy ve výši 0,002 mg/L na profilech OWM 2504 a 2604, patřící do monitorovací sítě 
společnosti SAXONIA.  Na rozdíl od profilu OBF však měření dokládají vyšší rozptyl hodnot. 

Olovo vykazovalo mezi lety 1993 a 1995 na profilu OWM 2214 v porovnání s dalším 
vývojem od roku 1998 na profilu OBF31530 vyšší, silně proměnlivé celkové obsahy o 
průměrně 0,08 mg/L (viz  obr. 5-50 vpravo nahoře). Na profilu OBF31530 sice byla pro 
Stangenbergbach během povodně v roce 2002 naměřena maximální hodnota 0,37 mg/L, 
střední poměry však i přes určitou šíři výkyvů pouze 0,01 mg/L. Za předpokladu, že oba 
profily přes jejich vzdálenost reprezentují přibližně stejné poměry ve vodním toku 
Stangenbergbach, došlo od roku 1993 z dlouhodobého hlediska ke snížení celkového 
obsahu. Ohledně rozpuštěné fáze jsou na profilech OWM 2214, 2504, 2604 a OBF31530 
patrné podobné průběhy v té míře, v jaké byly v příslušných letech prováděna měření. 
Nápadné jsou občas zvýšené koncetrance na profilech OWM 2504 a 2604 v letech 2006/07, 
které se výrazně pohybovaly nad referenční hodnotou přípustné maximální roční 
koncentrace 0,014 mg/L.  Tyto zvýšené koncentrace by mohly souviset se sanačními 
pracemi na výsypce výpalků a na centrální ploše, které způsobily krátkodobé uvolnění látek. 
Počínaje polovinou roku 2007 pak koncentrace rozpuštěné formy až do konce měření na 
profilech OWM 2504 a 2604 klesaly a ve všech vzorcéch nedosahovly referenčí hodnotu 
přípustné maximální roční koncentrace.  Počínaje rokem 2010 byly na profilu OWM 2504 
zaznamenávány pouze koncentrace pod mezí detekci 0,0005 mg/L, což znamená, že 
v posledních letech měření byly dodrženy hodnoty normy environmentální kvality ve formě 
ročního průměru 0,0012 mg/L. Hodnoty na profilu OWM 2604 se často pohybovaly lehce nad 
touto hodnotou, jak je patrné z obr. 5-50 (nahoře vpravo). Na profilu OBF31530 je od roku 
2012 rovněž doložena nízká úroveň rozpuštěné formy olova, která nepřekročila normu 
environmentální kvality ve formě ročního průměru 0,0012 mg/L. Při pohledu na dlouhodobý 
vývoj koncentrace rozpuštěné formy ve vodoteči Stangenbergbach například na profilu 
OBF31530, je analogicky s celkovým obsahem s přihlédnutím k chybějícím datům patrný 
klesající trend.  
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Obr.  5-0-48: Vývoj vybraných místních parametr ů ve vodním toku Stangenbergbach  

 

 

Obr.  5-0-49: Vývoj obsahu arzénu, olovova, kadmia a mědi ve vodním toku 
Stangenbergbach  
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Obr.  5-0-50: Vývoj obsahu nikl ů, thália a zinku ve vodním toku Stangenbergbach  

 

Ohledně těžkého kovu kadmia  lze nejprve konstatovat, že celkový obsah a obsah 
rozpuštěné formy je z důvodů vysoké rozpustnosti kadmia za daných podmínek prostředí ve 
vodním toku Stangenbergbach téměř shodnhý, což je viditelné na profilu OBF31530 (viz obr. 
5-50 vlevo dole). Z tohoto důvodu nebude v další části rozlišováno mezi jednotlivými zdroji 
vzorků. Na rozdíl od arzénu a olova jsou v případě kadmia nápadně specifické poměry 
profilů. To se v prvé řadě týká průběžně vyšších a silně proměnlivých koncentrací na profilu 
OWM 2504 oproti ostatním profilům. Uvedený profil nevyniká jen extrémními hodnotami až 
8,2 mg/L v letech 2000/01, ale i středním obsahem cca 1,5 mg/L. Až na hodnotu v roce 1993 
na profilu 2214 jsou hodnoty na tomto profilu, stejně jako na profilech OWM 2604 a 
OBF31530 na dolním toku Stangenbergbachu výrazně nižší a pohybují se většinou pod 0,5 
mg/L. Patrný je viditelný rozdíl mezi horním a dolním tokem v důsledku různých procesů 
(naředění dalšími nezatíženými přítoky, případně vysrážení v průběhu vodního toku [65], 
zachycení v mokřadní oblasti [63]). Kromě rozdílu koncentrací se při pohledu na výsledky 
z profilů na dolním toku ukazuje velmi dobrý soulad průběhu na profilu OWM 2604 a na 
profilu OBF31530 a jejich souvislosti s profilem OWM 2214, který již byl sledován v případě 
vodivosti (viz obr. 5-50 vlevo dole). S přihlédnutím k tomuto předpokladu vyplývá pro dolní 
tok Stangenbergbachu výrazně klesající trend obsahu kadmia, který se během cca 15 let 
snížil z průměrných 0,44 mg/L (1993 až 1995) na 0,16 mg/L (2016 až 2018). Viděno 
procentuálně to znamená snížení o více než 60%. Na profilu OWM 2504 není oproti dolnímu 
toku během celého období měření patrný žádný kontinuální trend. Spíše se jedná o 
nejednotný vývoj koncentrace, která po extrémních hodnotách a přibližně konstatní fázi mezi 
lety 2002 a 2005 opět narůstá, což by mohlo souviset se sanačními opatřeními na centrální 
ploše, které byly realizovány současně s investičními projekty. Od roku 2011 je možno 
s přihlédnutím velké variability hodnot předpokládat lehce klesající tendenci, jelikož od tohoto 
roku byly častěji naměřeny obsahy, nedosahující 1,0 mg/L. I přesto však na všech profilech 
ve vodním toku Stangenbergbach jsou i nadále výrazně překračovány referenční hodnoty, 
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vycházející z norem environmentální kvality ve formě ročních průměrů, ale i přípustné 
maximální roční koncentrace. 

Měď byla součástí analyzovaného spektra v rámci monitoringu společnosti SAXONIA pouze 
v letech 1993 až 1995. Během tří let měření se koncentrace v celkovém vzorku pohybovaly 
převážně mezi 0,01 a 0,13 mg/L (viz obr. 5-50 dole vpravo). Jedinou výjimkou byla relativně 
enormě vysoká hodnota 12 mg/L v roce 1997. Na profilu OBF31530 byly od roku 1998 za 
nadále silných výkyvů zaznamenávány nízké úrovně celkové koncentrace, nežli předtím na 
OWM 2214. Mezi obsahy rozpuštěné formy na profilu OBF31530 existovaly z větší části 
pouze drobné odchylky, s výjimkou povodní v roce 2002 a suchého roku 2003. Během 
měření od roku 2012 bylo zaznamenáno průměrně 0,004 (rozpuštěné), případně 0,006 mg/L. 
Tyto hodnoty tak jsou v porovnání s profilem OWM 2214 (0,19 mg/L), reprezentující výchozí 
situaci ve Stangenbergbachu, s přihlédnutím k chybějícím datům výrazně nižší. I při použití 
hodnot mediánu je obsah v počátečních letech na profilu OWM 2214 zhruba třináctinásobně 
vyšší, nežli na profilu OBF31530 od roku 2012. V průběhu 15 let tedy nelze konstatovat 
pokles koncentrace mědi ve vodním toku Stangenbergbach . 

Stejně, jako pro vodní tok Hüttenbach neexistují ani pro Stangenbergbach žádné analýzy pro 
nikl , lze tedy využít pouze profil zemské monitorovací sítě.  Mezi celkovou koncentrací a 
koncentrací rozpuštění formy na profilu OBF31530 jsou pouze drobné rozdíly. Střední 
hodnota obsahů činila mezi lety 1998 a 2007 cca 0,04 mg/L. I přes vyskytující se výkyvy lze i 
s přihlédnutím k velkým mezerám v datech od počátku měření konstatovat klesající vývoj (viz 
obr. 5-51 nahoře vlevo). Referenční hodnota normy environmentální kvality ve formě 
přípustné maximální roční koncentrace 0,034 mg/L není od roku 2011 na rozdíl od normy 
environmentální kvality ve formě ročního průměru dosáhována. 

Obsah thália  byl sledován pouze na profilu OWM 2214 a OWM 2214. S výjimkou hodnot, 
naměřených během pěti jednotlivých let, se jak celkový obsah, tak i obsah rozpuštěné formy 
během celého sledovaného období pohyboval pod aktuálně platnou mezí detekce 0,0008 
,g/L, případně od roku 2000 0,0001 mg/L (viz obr. 5-51 nahoře vpravo). Počínaje rokem 2004 
je tak dodržována norma environmentální kvality ve formě ročních průměrů, což dokládá 
nízké zatížení Stangenbergbachu tháliem.  

Podle očekávání vykazuje zinek zřejmou paralelnost s kadmiem. Odhlédnuto od skutečnosti, 
že celkový obsah a obsah rozpuštěné formy na příkladu profilu OBF31530 jsou téměř 
shodné, jsou stejně jako v případě kadmia zjišťovány rozdíly v koncentracích mezi horním a 
dolním tokem. N profilu OWM 2504 v blízkosti železniční tratě jsou od roku 2000 registrovány 
realtivně silné výkyvy v obsahu mezi 20 až 100 mg/L (viz obr. 5-51 dole). Ve stejném období 
byly v oblasti před ústím na profilech OWM 2214, 2604 a OBF31530 zaznamenány nepatrně 
proměnlivé výkyvy pod 20 mg/L, od roku 200í dokonce méně než 10 mg/L. Velmi dobrý 
soulad vykazují analogicky s kadmiem rovněž hodnoty, naměřené na profilech OWM 2214, 
2604 a OBF31530 a posktují tak plausibilní celkový obraz vývoje. Dolní tok 
Stangenbergbachu se tak vyznačuje dlouhodobě klesajícím trendem koncentrace zinku. 
Celkové obsahy přitom klesají z průměrných 20 mg/L na profilu OWM 2214 (1993 až 1995) 
na 6,2 mg/L na OBF31530 (2015 až 2017) Podobná je i situace v případě rozpuštěné formy, 
kde se obsah na profilu OBF31530 v porovnání s OWM 2604 ze střední hodnoty cca 16 
mg/L (1998/99) snížil na 6,6 mg/L (2017/18). I přes nadále vysoký obsah zinku je tento 
doložený pokles o cca 60% významný, Oproti kadmiu je koncentrace zinku na profilu OWM 
2504 rovněž klesající, jak je patrné z trendu na obr. 5-51 (dole). Pokud srovnáme střední 
hodnotu z obou let 2000 a 2001 (cca 75 mg/L ) se střední hodnotou z let 2017/18 (40 mg/L), 
vychází i pro OWM 2504 výrazné snížení (45%). 

5.4.4     Vodní tok Münzbach 

Vodní tok Münzbach představuje hlavní recipient pro město Freiberg. Na území města je 
převážně zatrubněný, severně a jižně od města je pak již otevřeným vodním tokem. Přestože 



  
_________________________________________________________________________________ 

157 
 

Münzbach ústí do Freiberské Muldy teprve za profilem OBF31600 v Halsbrücke, je 
významný z toho důvodu, jelikož se lokalita "Alte Zinnhütte“ nachází v přímém povodní 
vodního toku Münzbach (viz.obr. 5-31). Z tohoto důvodu je zajímavé sledovat, jak se kvalita 
vody během let vyvíjela. Monitoring Münzbachu je prováděn Saským zemským úřadem pro 
životní prostředí, zemědělství a geologii pomocí dvou poriflů, OBF32900 a 
OBF32901.Zatímco první z nich se nachází krátce před zaústěním do Freiberské Muldy, 
nachází se profil OBF32901 méně než 500 m po proudu od lokality „Alte Zinnhütte“ jižně od 
území města Freibergu (viz obr. 9-1 v příloze). Pro OBF32900 jsou kompletní časové řady 
pro místní parametry a obsahy rozpuštěné formy některých prvků k dispozici od roku 1993. 
Celkvé obsahy jsou k dispozici od roku 1996. Komplexní a průběžný monitoring na profilu 
OBF32901 byl zahájen teprve v roce 2004. 

Časové řady parametr ů pH a elektrická vodivost jsou zachyceny na obr. 5-52 a obr. 5-53. 
Hodnota pH na profilu OBF32900 (před ústím do Muldy) vykazuje až na několik málo vyjímek 
po celé období výkyvy mezi 7,0 a 8,5. Přitom se hodnoty do roku 1999 pohybují téměř 
výlučně pod 8,0 a teprve poté opět více nad touto hodnotou. Až do roku 2018 je možno 
zaznamenat lehce stoupající trend. To byl mohlo souviset se změnou procesů v provozu 
centrální čističky odpadních vod pro Freiberg, která leží cca 2,8 proti proudu, v důsledku 
čeho se hodnota pH lehce posunuje ve směru k alkalické oblasti. Na profilu OBF32901 se 
hodnota pH pod 7,5 pohybuje na nižší úrovni. Podíl vod, přiváděných do vodoteče z 
odvodnění města, je na tomto místě ještě relativně nízký a není tak výrazně ovlivněn 
komunálními odpadními vodami. V roce 2006 se střední hodnota pH nacházela pod 7, od té 
doby se ustálila mezi 7,0 a 7,5. Elektrická vodivost na profilu OBF32901 nevykazuje od roku 
2004 žádnou tendenci, její střední hodnota činí 443 µS/cm. Na profilu OBF32900 je vodivost, 
dosahující zde hodnoty 858 µS/cm téměř dvojnásobná. V časovém průběhu jsou kromě toho 
patrné různé fáze. Až do roku 2002 se hodnoty z velké části pohybovaly pod 1000 µS/cm. 
Následně, až do cca konce roku 2009, byly zaznamenávány vyšší hodnoty vodivosti (až na 
max. 1650 µS/cm). Od roku 2010 se roční střední hodnoty opět pohybují pod 1000 µS/cm, 
jsou však výrazně vyšší, nežli v prvních letech měření. Jelikož obě poslední fáze nejsou 
v průběhu na profilu OBF32901 zachyceny, lze důvody popsaného vývoje hledat pouze 
v rámci úseku Münzbachu směrem po proudu od profilu OBF32901. To by však přesáhlo 
rozsah a cíle této studie. 
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Obr.  5-0-51: Vývoj hodnoty pH ve vodní toku Münzba ch  

 

V případě obsahu těžkých kovů a arzénu se v porovnání s oběma profily OBF naskýtá jiný 
obraz. Celkový obsah arzénu  je na profilu OBF32901 mezi lety 2004 a 2006 viditelně vyšší, 
nežli na profilu OBF32900 (viz obr. 5-54 vlevo nahoře). To se mění počínaje rokem 2007, 
kde se hodnoty na profilu OBF32901 pohybují i přes jednotlivé maximální koncentrace 
převážně na stejné úrovni, jako na profilu OBF32900 Znatelný pokles na OBF32901 se na 
profilu OBF32900 neodráží. Od začátku měření v roce 1996 nelze na profilu OBF32900 
rozeznat žádný vývojový trend. Došlo pouze ke zmírnění výkyvů. Obojí se týká rovněž 
obsahu rozpuštěné formy arzénu pro stejný profil, který se do začátku roku 2007 pohyboval 
mezi minimálně 2,5 µg/L a maximálně 58 µg/L a od této doby pak téměř výlučně mezi 10 
µg/L a 30 µg/L (viz Abbildung 5-54 vpravo nahoře). Dlouhodobá tendence není na profilu 
OBF32900 rovněž patrná. Na profilu OBF32901 se proti tomu objevují nejvyšší obsahy až do 
začátku roku 2007. Následný pokles se rovněž ustálil na úrovni profilu OBF32900 a začásti 
pod tím. Tendence na profilu OBF32901 jsou tedy od roku 2004 lehce klesající. 
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Obr.  5-0-52: Vývoj elektrické vodivosti ve vodním toku Münzbach  

 

Pro olovo byly na profilu OBF32900 zaznamenány střední hodnoty celkového obsahu 17 
µg/L a obsah rozpuštěné formy 1,8 µg/L. Na profilu OBF32901 to je celkem 27 µg/L, z čehož 
2,3 µg/L se vyskytují v rozpuštěné formě. Z toho je patrné, že cca  90% olova ve vodním toku 
Münzbach je transportováno jako partikulárně navázené.  V období let 2004 až 2011 se na 
profilu OBF32901 objevovaly více maximální hodnoty celkového obsahu a to až do 160 µg/L 
(viz obr. 5-54), které lze v lehčí formě najít zčásti i na profilu OBF32900. Totéž platí pro 
obsah rozpuštěné formy, kde navíc vyniká rok 2016, kdy byla zaregistrována druhá nejvyšší 
hodnota v řadě měření na profilu OBF32901. Příčina této vysoké hodnoty není známá. 
D ouhodobý vývoj není pro olovo patrný. 

Co se týká kadmia , zde se vodní tok Münzbach s celkovým obsahem 4,8 µg/L (střední 
hodnota) pohybuje výrazně nad normou environmentální kvality ve formě ročního průměru 
0,08 µg/L, případně ve formě přípustné nejvyšší roční koncentrace 0,45 µg/L. Jak je patrné 
z obr. 5-55, pohybuje se celkový obsah, ale i obsah rozpuštěné formy na profilu OBF32900 
pod 20 µg/L. Nápadné kromě toho je, že maximum se vyskytuje každý rok během zimy. Tato 
maxima se vyskytují ve stejném období i na profilu OBF32901, hodnoty obsahu zde jsou 
však výrazně vyšší. Výrazné rozdíly se zde vyskytovaly až do začátku roku 2009. Poté se 
obsah kadmia na obou profilech přibližuje, jelikož se koncentrace kadmia na profilu 
OBF32901 viditelně snížila. Díky chemické podobnosti lze v případě zinku pozorovat téměř 
identický vývoj (viz obr. 5-55). Rozdíl je pouze v úrovni koncentrace, která je v případě zinku 
stonásobně vyšší. 

V případě mědi  je celkový obsah na profilu OBF32900 až na dvě výjimky nižší, nežli 50 µg/L. 
Podíl rozpuštěné formy činí zřídkakdy více, nežli 20 µg/L. Oproti tomu jsou na profilu 
OBF32901 v případě celkového obsahu dosahovány koncentrace až 200 µg/L. V případě 
rozpuštěného podílu však během celého období není překračována hodnota 60 µg/L. Tím je 
obsah mědi v nerozpuštěné formě vyšší, nežli v rozpuštěné formě. I přes silné výkyvy 
vykazuje celkový obsah na profilu OBF32901 oproti profilu OBF32900 klesající tendenci. 
V případě koncentrace rozpuštěné formy se tato tendence nepotvrzuje, jelikož i v uplynulých 
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letech byly občas naměřeny vysoké obsahy. Na profilu OBF32900 byly počínaje rokem 2007 
ve vyšší míře registrovány lehce zvýšené hodnoty, což je patrné především v případě 
obsahu rozpuštěné formy (viz obr. 5-56 nahoře vpravo). Stoupající tendence však není pro 
celé období patrná. 

V případě niklu byli na profilu OBF32900 až do roku 2009 zaznamenávány větší výkyvy, 
zčásti i s enormními extrémními hodnotami (vi obr. 5-56). Během následujících let, až do 
roku 2018, nejsou tyto výkyvy už pak natolik výrazné. Kromě toho došlo za posledních deset 
let k poklesu celkové koncentrace z více než 5 µg/L na nižší úroveň. Celkové období se na 
profilu OBF32900 vyznačuje slabým poklesem. Oproti tomu lze v případě OBF32901 
rozeznat jako v případě vývoje celkového obsahu, tak i obsahu rozpuštěné formy, markantní 
trend poklesu. Zatámco střední hodnoty obsahu činily mezi lety 2004 a 2008 ještě 8,1 
(celkově), případně 4,8 µg/L, činí střední hodnota pro období 2014 až 2918 pouhých 2,2 
(celkově), případně 1,8 µg/l. Přitom je navíc nápadné, že obsah niklu na profilu OBF32901 je 
stále více nižší, nežli na profilu OBF32900. To by hovořilo pro to, že z území města 
Freibergu se do Münzbachu uvolňují relevantní obsahy niklu. 

Thálium  nehraje v Münzbach žádnou větší roli, jak je zobrazeno na obr. 5-57. Křivka 
zachycuje v prvé řadě snížení meze detekce pro thálium, což souvisí s lepší analytickou 
technikou uplynulých let.  Pouze velmi zřídka se hodnoty thália na profilu OBF32900 a na 
profilu OBF32901 pohybují nad mezím detekce. 

 

Obr.  5-0-53:Vývoj celkové koncentrace a koncentrac e rozpušt ěné formy arzénu a 
olova ve vodním toku Münzbach  
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Obr.  5-0-54:Vývoj celkové koncentrace a koncentrac e rozpušt ěné formy kadmia a 
zinku ve vodním toku Münzbach  
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Obr.  5-0-55:Vývoj celkové koncentrace a koncentrac e rozpušt ěné formy m ědi a niklu 
ve vodním toku Münzbach  

 

Obr.  5-0-56:Vývoj celkové koncentrace a koncentrac e rozpušt ěné formy thália ve 
vodním toku Münzbach  

  

Souhrnně lze k vývoji koncentrace ve vodním toku Münzbach konstatovat, že v případě 
většiny parametrů nejsou na profilu OBF32900 krátce před vyústěním Münzbachu do 
Freiberské Muldy mezi lety 1993 a 2018 patrné žádné větší změny. Lehký nárůst byl 
zaznamenám pouze pro pH, lehce klesající tendence pak byla registrována pro nikl. Oproti 
tomu byl na profilu OBF32901 pro arzén, kadmium, zinek, měď (celkově) a nikl zaznamenán 
zčásti výrazný pokles. Obsahy na profilech OBF32900 a OBF32901 proto v následujících 
třech letech zaujímají lehce podobný interval hodnot. Mezi lety 2006 a 2012 proběhla sanace 
lokality „Alte Zinnhütte“, jejíž cílem bylo snížení transportu těžkých kovů a arzénu průsakem. 
Aby bylo možno výsledky těchto opatření sledovat přesněji, bylo by zapotřebí instalovat další 
profily na horním toku Münzbachu. Profily OBF32908 (nad Slitronicem) a OBF32906n (přítok 
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Erzengler), které jsou součástí zemské monitorovací sítě, by z hlediska své polohy byly pro 
takovéto sledování principiálně vhodné, z důvodů nízkého množství dat za jeden, případně 
dva roky, která jsou tyto profily k dispozici, však nepřipadají v úvahu. Neexistují tedy žádné 
možnosti, jak by bylo možno vliv opatření, zrealizovaných na lokalitě "Alte Zinnhutte), na 
vodní tok Münzbach na profilu OBF32901 vyhodnotit. S přihlédnutím k trendům vývoje na 
profilech pro měření podzemní vody (k tomu viu 5.3.6) nelze takovouto souvislosti zcela 
vyloučit. 

 

5.4.5     Vodní tok Roter Graben  

Vodní tok Roter Graben, založený roce 1613 jako umělý náhon, je vedle Münzbachu 
nejdůležitějším přítokem Freiberské Muldy v řešeném území. Původně sloužil pro přivádění 
vody do důlních a hutních provozů v Halsbrücke. Po jejich uzavření jsou tímto náhonem 
odváděny důlní vody ze štol Königlich Verträgliche Gesellschaft Stolln a Hauptstolln-
Umbruch. Pro detailní údaje o historii těchto štol a náhonu Roter Graben zde odkazujeme na 
jiné zdroje [27, 80, 81]. Jelikož systém náhonu Roter graben je napájen výlučně vodami 
z obou uvedených štol, bude nejprve provedeno vyhodnocení průběhu koncentrací v obou 
štolách. Obě štoly jsou sledovány samostatnými profily pro měření povrchové vody, které 
jsou součástí monitorovací sítě Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství 
a geologii (k tomu viz tabulka 5-3 v kapitole 5.2.2). Poloha obou profilů je patrná z obr. 9-1 
v příloze. 

Chemismus vody ze štoly OBF33010.  Sledování celkové koncentrace a koncentrace 
rozpuštěných látek přitom neprobíhala průběžně paralelně, čímž pro celkové obsahy je 
k dispozici méně dat. Kromě toho neexistují pro roky 2006, 2008, 2009 a 2017 ve fondu 
Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii žádná data. 
Statistické údaje dostupných naměřených hodnot jsou obsaženy v tabulce 5-10. Koncentrace 
kovů se hodnotami až 0,6 mg/L Cd, 1 mg/L Cu a 62 mg/L Zn pohybují v enormě vysokých 
pásmech, které však nejsou s ohledem na specifické poměry ložiska a procesy zvětrávání 
sulfidických rud a okolních hornin překvapivé.  Pro některé parametry byly zaznamenány 
velké intervaly výkyvyů, vynikají přitom koncentrace rozpuštěného olova s faktorem 300. 
Střední hodnota pH vody činí 5,3, což znamená lehce kyselé prostředí. Elektrická vodivost 
činí 765 µS/cm. 

Vývoj jednotlivých parametrů od roku 1998 do 2018 je zachycen na obr. 5-58 až obr. 5-63. 
V obou případech je nápadný silný pokles koncentrací v roce 1998. Obsahy všech parametrů 
se přitom snížili částečně o více, než 50% (napříkla Arzén). Příčina spočívá v efektu 
naředění v důsledku zavádění nezatížené chladící vody ze zařízení společnosti Siltronic AG 
a.s., Freiberg.     V období po roce 1999 se jak průběh celkové koncentrace, tak i 
koncentrace rozpuštěných látek a místní parametry vyznačují výraznými výkyvy na i nadále 
vysoké úrovni. V průběhu roku se maximální hodnoty vyskytují mezi prosincem a dubnem, 
zatímco roční minima byla zareistrována v létě. Toto rozdělení vyplývá z dynamiky vstupu 
průsaku, který v letních měsících dosahuje nejnižšího bodu a teprve v důsledku zimních 
srážek a tání sněhu na jaře opět začne narůstat.  
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 Tabulka 13 : Statistické údaje k dat ům, nam ěřeným na profilu OBF33010 (štola 
Königlich Verträgliche Gesellschaft Stolln)  

Parameter        As          Pb          Cd           Cu          Ni             Tl              Zn          LF 
(25°C)*   pH 

Jednotka  µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µS/cm - 

 Počet 85 85 85 85 85 85 85 130 130 

 Min 2,2 3,3 34 72 14 0,1 3.800 333 4,4 

 Max 94 130 480 780 120 5 52.000 1590 7,3 

 Střed 20 26 155 287 52 0,35 16.211 765 5,3 

 Počet 134 134 134 134 134 134 134   

 Min 0,5 0,5 31 14 10 0,1 1.300   

 Max 30 150 640 1.000 140 0,96 62.100   

 Střed 3,9 17 153 251 47 0,27 15.770   

LF (25°C) – elektrická vodivost při 25°C 

 

Při porovnání celkového obsahu s rozpuštěnými látkami vyplývaní pro měď, kadmium a zinek 
podobné intervaly koncentrací. Silnější odchylky jsou patrné u arzénu, jelikož je tato zde 
dostupná forma silně závislá na pH. Kromě toho se prvky, jako tento, váží především na 
koloidy, jako je hydroxid železa, proto je jeho podíl v nerozpuštěné formě často výrazně 
vyšší. Jednoznačné trendy nejsou souhrnně patrné u žádného z parametrů, poněvadž 
diskontinuita datové řady téměř neumožňuje závěry, jdoucí tímto směrem. 

 

Obr.  5-0-57: Vývoj elektrické vodivosti v systému náhonu Roter Graben  
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Obr.  5-0-58: Vývoj hodnot pH v systému náhonu Rote r Graben  

 

Druhou relevantní odvodňovací štolou systému Roter Graben je štola Hauptstolln-Umbruch 
(HSU). Do monitorovací sítě je integrována jako profil OBF33020. Vody z této štoly jsou 
rovněž analyzovány od roku 1998. Stejně, jako v případě štoly VGS se jedná o diskontinuální 
časovou řadu, kdy pro roky 2006 až 2010 a pro rok 2017 nejsou k dispozici žádná data. A 
navíc byly v letech 2013, 2015 a 2016 určovány pouze podíly rozpuštěných prvků. 
Odpovídajícím způsobem je počet naměřených hodnot ve statistickém přehledu oproti štole 
VGS nižší (viz tabulka 5-11). Z toho vycházející parametry dokládají, že voda je ve štole 
HSU v porovnání se štolou VGS zatížená méně. Obsahy kadmia a zinku činí například 
pouze čtvrtinu obsahu ve štole VGS. Větší jsou již jen rozdíly v obsahu rozpuštěného olova a 
mědi. Oproti tomu pro arzén vykazuje štola HSU vyšší obsah. Hodnoty pro nikl, thálium a 
elektrickou vodivost štoly HSU se pohybují v podobném pásmu, jako v případě štoly VGS. 
Hodnota pH činí 7 a pohybuje se tedy v neutrální oblasti. 
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 Tabulka 14 : Statistické údaje k dat ům, nam ěřeným na profilu OBF33020 (štola 
Hauptstolln-Umbruch  ) 

Parameter         As           Pb          Cd           Cu          Ni               Tl            Zn           LF 
(25°C)  pH 

Jednotka  µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µS/cm - 

 Počet 80 80 80 80 80 80 80 130 130 

 Min 10 2,4 7,5 2,0 15 0,1 1.600 449 5,6 

 Max 75 64 110 220 79 1,2 13.000 902 7,7 

 Střed 32 20 46 81 44 0,26 6.027 786 7,0 

 Počet 127 127 127 127 127 127 127   

 Min 1,8 0,2 6,4 2,0 13 0,1 1.600   

 Max 13 25 110 170 61 0,9 12.880   

 Střed 5,5 1,7 40 25 40 0,3 5.416   

LF (25°C) – elektrická vodivost při 25°C 

 

Obr.  5-0-59: Vývoj obsahu arzénu a olova v systému  náhonu Roter Graben  
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Obr.  5-0-60: Vývoj obsahu kadmia a zinku v systému  náhonu Roter Graben  

  

 

 

 



  
_________________________________________________________________________________ 

168 
 

 

Obr.  5-0-61: Vývoj obsahu m ědi a niklu v systému náhonu Roter Graben  

  

  

 

Obr.  5-0-62: Vývoj obsahu thália v systému náhonu Roter Graben  

   

S ohledem na dlouhodobý vývoj parametrů na štole HSU jsou v prvé řadě patrné výrazné 
výkyvy, které se vyskytují v případě rozpuštěných podílů mědi, kadmia a zinku především 
v letech 1998 až 2005 (viz obr. 5-61 až obr. 5-63). V období let 2010 až 2018 se zdá být 
tendence v případě uvedených parametrů klesající, především, pokud porovnáme obsahy 
s předchozími lety. Pokud porovnáme střední hodnoty z let 1998 až 2005 a 2010 až 2018, 
objeví se zčásti výrazné procentuální rozdíly (viz tabulka 5-12). Pro kadmium a zinek se 
pohybují mezi 20 a 40%. V případě TI a rozpuštěného obsahu mědi činí procentuální změna 
více než 50% Tím by bylo možno ve vztahu k velké části vybraných prvků hovořit pro štolu 
HSU o poklesu. Jedinou výjimkou je parametr arzén, pro který podle tabulky 5-12 vychází 
nárůst.  Něco podobného dokládají rovněž průběhy křivek na obr. 5-60, kdy i v nedávné 
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minulosti byly registrovány relativně vysoké obsahy arzénu. Ohledně parametrů pH a 
elektrická vodivost se zřejmě rovněž dá hovořit o lehce stoupajícím trendu (viz obr. 5-58 a 
obr. 5-59). To potvrzuje i porovnání středních hodnot v tabulce 5-12. S tím by mohl souviset 
po zahrnutí vývoje obsahu chloridu rovněž nárůst vodivosti [81]. 

 Tabulka 15 : Procentuální zm ěn obsahu prvk ů na profilu OBF33020 (údaje v µg/L)  

                  Střed. hodn.    St řed. hodn.           Procenutální  

      1998-2005            2010-2018              odchylka  

 celkem Rozp. celkem Rozp. celkem Rozp. 

As  30 4,9 37 6,3 +23 % +29 % 

Pb 20 1,9 18 14 -10 % -26 % 

Cd 49 45 36 33 -26 % -26 % 

Cu 87 32 63 15 -28 % -53 % 

Ni 44 40 43 39 -2 % -2 % 

Tl 0,31 0,35 0,12 0,11 -61 % -69 % 

Zn 6.582 6.174 4.563 4.248 -30 % -30 % 

pH 6,8 7,2 +6 % 

LF [µS/cm]  744 851 +14 % 

V blízkosti lokality Muldenbrücke v obci Tuttendorf se nachází profil OBF33030, který je 
posledním profilem na náhonu Roter Graben. Na tomto místě, cca 300 m směrem po proudu 
od ústí štoly HSU, je sledována kvalita po promíchání vod ze štol. Začátek měření spadá i 
zde do roku 1998. V porovnání s oběma ostatními profily je v případě profilu OBF33030 
datová situace výrazně horší, jak potvrzuje tabulka 5-13. Chybějí data za roky 2006 až 2011 
a 2014 až 2017. Statistické údaje, vypočtené z dostupných dat, jsou uvedeny rovněž 
v tabulce 5-13. Jelikož je náhon Rote Graben za normálních hydrologických podmínek 
napájen výlučně z obou štol, pohybují se hodnoty podle očekávání v intervalu koncentrací 
v těchto štolách. 

  Tabulka 16: Statistické údaje k datům, naměřeným na profilu OBF33030 (náhon Roter 
Graben ) 

Parameter        As     Pb              Cd          Cu        Ni      Tl          Zn            LF (25 °C)   
pH 

Jednotka  µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µS/cm - 

 Počet 68 68 68 68 68 68 68 93 93 

 Min 7,9 1,1 8,5 2,0 18 0,10 1.700 515 4,8 

 Max 69 150 250 390 110 0,80 25.400 1050 7,5 

 Střed 26 23 85 148 46 0,28 9.648 740 6,4 

 Počet 91 91 91 91 91 91 91   

 Min 1,0 0,2 7,7 2,0 14 0,10 1.500   

 Max 7,0 160 380 460 140 0,83 25.400   

 Střed 3,4 8,9 85 106 42 0,32 9.424   
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Střed – střední hodnota,     LF (25°C) – elektrická vodivost při 25°C 

 

Z přímého porovnání tří profilů v tabulce 5-14 je patrné, že v náhonu Roter Graben jsou pro 
olovo, kadmium, měď a zinek měřeny nizší obsahy. Přítok ze štoly HSU tedy vody ze štoly 
VGS ředí . V případě niklu, ale i TI jsou koncentrace na všech třech profilech téměř shodné. 
V případě arzénu vede zavádění vod ze štoly HSU ke zvýšení koncentrace v náhonu Roter 
Graben. 

 Tabulka 17 : Porovnání celkových obsah ů na třech profilech (údaje v µg/L  

Median                        Minimum                               Maximum  

 VGS HSU RG VGS HSU RG VGS HSU RG 

As  16 30 22 2,2 10 7,9 94 75 69 

Pb 19 15 17 3,3 2,4 1,1 130 64 150 

Cd 140 41 81 34 7,5 8,5 480 110 250 

Cu 250 73 130 72 2,0 2,0 780 220 390 

Ni 45 44 43 14 15 18 120 79 110 

Tl 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5,0 1,2 0,8 

Zn 14.000 5.200 8.700 3.800 1.600 1.700 52.000 13.000 25.400 

pH 5,0 7,0 6,6 4,4 5,6 4,8 7,3 7,7 7,5 

LF (25°C) 723 794 753 333 449 515 1590 902 1050 

 

Časový vývoj parametrů na profilu OBF33030 je jako pro celkové koncentrace, tak i pro 
koncentrace rozpuštěných látek převážně analogický s křivkami štoly VGS (viz obr. 5-60 až 
obr. 5-63). Zpočátku vysoké obsahy v roce 1998 před zaváděním vod z chlazení jsou 
zachyceny rovněž. Až na několik málo vyjímek, například v případě olova (celkově) v roce 
1998 nebo pro arzén v roce 2003, se obsahy pohybují mezi obsahy v obou odvodňovacích 
štolách. Jelikož řada měření na proflu OBF33030 vykazuje nejvyšší diskontinuitu, nelze 
formulovat téměř žádné závěry k možným trendům vývoje. V případě hodnoty pH a vodivosti 
by však bylo možno předpokládat, že stoupající tendence ve štole HSU se odrážení 
v oslabené formě (viz obr. 5-58 a obr. 5-59). Lze pouze konstatovat, že v roce 2018 bylo 
možno pro všechny prvky s výjimkou arzénu zaznamenat velmi nízké hodnoty. Na podobné 
úrovni se koncentrace nacházely pouze v roce 2003. V obou případech se jedná se o suché 
roky, což kvalitu vody ovlivnilo směrem k nižším hodnotám. 

Na základě popsaného vývoje kvality vody v náhonu Roter Graben je patrná jeho relevance 
jako jednoho z nejvýznamnějších zdrojů vod, zatížených důlní činností, ve Freiberské Mulde. 
K pronikání těchto vod dochází prostřednictvím několika bodů mezi obceni Halsbach a 
Tuttendorf, tři z nich se nacházejí mezi štolou VGS a přítokem štoly HSU. V případě vody na 
profilu OBF33030 se tedy nejedná o smíšenou vodu z obou štol. Skutečností však je, že 
vody v náhonu Roter Graben mají díky vysokým koncentracím silný vliv na obsahy, které 
jsou měřeny na profilu OBF31600 v Halsbrücke. 
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5.5     Vývoj látkového množství v útvarech povrcho vé vody v období let 1993 až 2018  

Kromě vývoje koncentrace byly vypočteny rovněž množství látek. Stejně, jako v předchozích 
kapitolách, byly sledovány oblasti Freiberské Muldy, Münzbachu, náhonu Roter Graben, a 
jako přítoky Muldy dále vodní toky Hüttenbach a Stangenbergbach. Podstatnými vstupními 
veličinami pro výpočet látkového množství jsou koncentrace dané látky a průtok. Základem 
dat pro koncentrace jsou s výjimkou vodních toků Hüttenbach a Stangenbergbach naměřené 
hodnoty celkového obsahu a podílu rozpuštěné formy v období let 1993 až 2018 ze zemské 
monitorovací sítě tak, jak bylo popsáno v předchozích kapitolách. Pro zachycení ročního 
látkového množství byly z dostupných dat použity roční střední hodnoty koncentrací. 
V případě vodních toků Hüttenbach a Stangenbergbach byly použity především data 
z monitoringu, realizovaného společností SAXONIA. Pro průtok byla pro pět uvedených 
vodních toků zvoleny různé datové sady v závislosti na dostupnosti a množství dat, které pak 
budou spolu s dalšími metodickými detaily vysvětleny v příslušných částech textu. 

 

5.5.1     Freiberská Mulda  

Pro dotčený úsek Freiberské Muldy existují pro sledované období kontinuální měření průtoku 
na profilu Berthelsdorf (viz obr. 5-64), které lze získat z portálu iDAPortal jako denní střední 
hodnoty. Na bázi těchto hodnot lze vypočítat střední odtoky (MQ) za jednotlivé roky. Jelikož 
je průtok ve výpočtu látkového množství zohledňován se stejnou váhou, jako koncentrace, 
mohou být výsledky rozhodujícím způsobem ovlivněny. Použitím mediánu místo střední 
hodnoty lze snížit vliv extrémních událostí, jako jsou povodně nebo nízké stavy vod.  Z tohoto 
hlediska je mediám pro popis dlouhodobého, středního vývoje látkového množství vhodnější. 
Tabulka 5-15 zachycuje jak střední hodnoty, tak i zohledněné mediány. Z toho je patrné, že 
použitím mediánu skutečně dochází k oslabení vlivu povodní (v roce 2002 a 2013). Pro 
profily pro měření povrchových vod pod profilem Berthelsdorf (OBF31500, 31510 a 31600) 
byly zjištěny roční střední hodnoty průtoků pomocí faktoriální úpravy.  Příslušný faktor 
vyplývá z velkosti povodí konkrétního profilu ve vztahu k povodí na profilu Berthelsdorf. 
Tento postup byl zaveden v monitoringu vody, provozovaného společností SAXONIA, od 
roku 1995. Na tomto základě a se zahrnutím ročních středních hodnot koncentrací byly 
vypočteno látkové množství pro období 1993 až 2018 pro čtyři profily pro měření povrchové 
vody na Freiberské Muldě. Vývoj celkového látkového množství a rozpuštěné formy je 
zobrazen na obr. 5-65 a obr. 5-68.  
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Obr.  5-0-63: Hydrogram pro profil Berthelsdorf (OB F31400) 

 

Pro parametr arzén  vyplývají v souladu s proměnlivými koncentracemi rovněž silné výkyvy 
pro látkové množství. Množství, transportované na profilech OBF31400 a 31500, se jako pro 
celkový obsah, tak i pro rozpuštěné podíly, pohybují během celého období na zhruba stejné 
úrovni pod 400 kg/a (viz obr. 5-65). Oproti tomu jsou množství na profilech OBF31510 a 
OBF31600 podle očekávání vyšší.  Nápadné jsou především maximálního hodnoty 
celkového množství v letech 2002, 2004, 2005 a 2009 s maximálně 2700 kg/a. V porovnání s 
tím je celkové rozpuštěné množství výrazně nižší, například v roce 2004 na profilu 
OBF31510 pouze 1/7 celkového množství arzénu. To je v prvé řadě způsobeno tím, že arzén 
je primárně navázán partikulárně.  Celková výše množství v jednotlivých letech souvisí 
především na profilu OBF31600 s různými událostmi, které byly popsány v kapitole 5.4.1. 
Kromě obou povodňových událostí hrály svojí roli i stavební opatření na výsypkách strusek 
v oblouku řeky Muldy, což potvrzuje plauzibilitu vyhodnocení látkového množství. V případě 
rozpuštěných látek je navíc nápadný rok 2008, pro který nejsou k dispozici žádné hodnoty 
pro celkové množství. V tomto roce byly Saskou zemskou správou přehrad 
(Landestalsperrenverwaltung Sachsen, LTVS) prováděny sanační práce v břežních partiích 
v oblouku řeky Muldy naproti šachtové peci I. To by mohlo být považováno za příčinu 
zvýšeného množství v roce 2008. Souhrnně lze k arzénu konstatovat, že analogicky s jeho 
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koncentracemi nelze ani v jeho množství zjistit žádné jednoznačné trendy. V roce 2018 sice 
byly zaznamenány dosud nejnižší množství, to však rozhodující měrou vyplývá 
z podprůměrného odotku v létě a z odpovídajícím způsobem nízkého ročního mediánu. 
Pokud porovnáme střední hodnoty za roky 1993-1998, případně  1995-2000 a lety 2013- 
2018 je patrné, že množství arzénu na všech profilech zredukovalo téměř vůbec, nebou 
pouze málo, jak je patrné z tabulky 5-16 a z tabulky 5-17. 
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 Tabulka 18 : Střední ro ční průtoky na profilech pro m ěření povrchové vody ve 
sledovaném úseku Freiberské Muldy  

                     OBF31400                     OBF31500            OBF31510                OBF31600  

                             AE = 244 km 2         AE = 262 km 2     AE = 266 km 2        AE = 288 km 2 

                    Profil Berthelsdorf      Faktor  1,07        Faktor 1,09               Faktor 1,18  

 Střední 
hodnota 
[m³/s] 

Median 
[m³/s] 

Střední 
hodnota  
[m³/s] 

Median 
[m³/s] 

Střední 
hodnota  
[m³/s] 

Median 
[m³/s] 

Střední 
hodnota  
[m³/s] 

Median 
[m³/s] 

1993 2,96 2,01 3,16 2,15 3,21 2,18 3,48 2,36 

1994 3,16 1,88 3,38 2,01 3,44 2,04 3,72 2,21 

1995 5,01 3,55 5,35 3,80 5,44 3,85 5,89 4,17 

1996 3,45 2,89 3,69 3,09 3,75 3,14 4,06 3,40 

1997 3,27 2,01 3,50 2,15 3,55 2,18 3,85 2,36 

1998 3,83 2,48 4,09 2,65 4,15 2,69 4,50 2,92 

1999 3,22 2,04 3,45 2,18 3,50 2,21 3,79 2,40 

2000 3,89 1,19 4,16 1,27 4,23 1,29 4,58 1,40 

2001 3,40 2,64 3,63 2,82 3,69 2,87 3,99 3,10 

2002 6,45 3,30 6,90 3,53 7,00 3,58 7,58 3,88 

2003 1,94 0,72 2,07 0,77 2,11 0,78 2,28 0,85 

2004 3,10 1,75 3,31 1,87 3,36 1,90 3,64 2,06 

2005 3,85 1,92 4,11 2,05 4,18 2,08 4,52 2,26 

2006 3,48 1,92 3,73 2,05 3,78 2,08 4,09 2,26 

2007 4,17 2,83 4,46 3,03 4,53 3,07 4,90 3,33 

2008 2,99 1,88 3,20 2,01 3,25 2,04 3,52 2,21 

2009 3,49 2,19 3,73 2,34 3,79 2,38 4,10 2,57 

2010 4,18 3,20 4,46 3,42 4,53 3,47 4,91 3,76 

2011 3,47 1,92 3,71 2,05 3,77 2,08 4,08 2,25 

2012 3,75 1,67 4,01 1,79 4,07 1,81 4,41 1,96 

2013 5,47 3,11 5,85 3,33 5,94 3,38 6,43 3,66 

2014 1,61 1,27 1,72 1,35 1,75 1,37 1,89 1,49 

2015 2,49 1,78 2,66 1,90 2,70 1,93 2,93 2,09 

2016 2,60 2,10 2,78 2,25 2,82 2,28 3,06 2,47 

2017 3,02 1,88 3,23 2,01 3,28 2,04 3,56 2,21 

2018 1,50 0,85 1,61 0,91 1,63 0,92 1,77 1,00 
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Oproti tomu jsou pro olovo na všech čtyřech profilech patrné klesající tendence v případě 
rozpuštěné zátěže, jak je patrné z obr. 5-65. Pro profily OBF31400 a OBF31500 vyplývají 
zhruba stejně velké zátěže, které na počátku devadesátých let 20. Století činily více jak 100 
kg/a. Od roku 2002 se zátěž pohybuje téměř výlučně pod 50 kg/a. Stejně jako v případě 
koncentrací je z toho patrné, že na horním toku Freiberské Muldy před vstupem řeky do 
areálu společnosti SAXONIA jsou transportovány pouze nízké zátěže olovem. Pro profily 
OBF31510 a 31600 rozpuštěná zátěž rovněž klesá. Zatímco se do konce devadesátých let 
20. století procházelo profily v průměru více než 300 kg/a, za posledních 10 let to je na 
profilu OBF 31510 již jen cca 100 kg/a, tedy pouhá třetina. Relativně vysoká rozpuštěná 
zátěž v roce 2004 souvisí patrně stejně jako v případě arzénu se stavebními pracemi na 
výsypce strusek, jelikož v období stavebních prací zde byly naměřeny nejvyšší obsahy olova 
(300 µg/L) za celou řadu měření. V případě profilu OBF31600 jsou nápadné hodnoty v roce 
2008 a 2009, které dosáhly cca 1000, případně 600 kg/a. Jelikož jsou tyto hodnoty 
v porovnání s profilem OBF31510 v Hilbersdorfu výrazně vyšší, nemohou být stavební práce, 
´prováděné Saskou zemskou správou přehrad v lokalitě Muldenhütten, zmiňované 
v předchozí části textu, rozhodující.  Mnohem spíše je třeba vycházet ze silně zatíženého 
přítoku Freiberské Muldy směrem po proudu za Hilbersdorfem. Na základě dostupných dat 
jej však nelze identifikovat. Z hlediska celkového množství olova se naskýtá podobný 
obrázek, nicméně bez jasně patrných tendencí. Kromě vysokých množství na profilech 
OBF31510 a OBF31600 v roce 2004 vyniká především prvně uvedený profil v roce 1996. 
Střední roční obsahy jsou hodnotou 157 µg/L podobně vysoké, jako v roce 2004 (157 µg/L) a 
jsou rozhodujícím způsobem vyvolány maximální hodnotou 520 µg/L v červnu 1996. Rovněž 
na profilu OBF31500 byla při červnovém měření zjištěna maximální hodnota (66 µg/L) z celé 
řady měření. To dokládá, že se vyšší obsah olova vyskytoval již na přítoku do lokality 
Muldenhütten, který byl v této lokalitě ještě zesílen. Jeho přesný zdroj však nelze vysledovat.  
Vyšší zátěž, nežli v roce 2004, je konečně důsledkem vyššího množství vody v Muldě v roce 
1996. Z hlediska snížení množství látek během celého období vyplývají s výjimkou celkových 
obsahu na profilu OBF31600 hodnoty od 60 do 86%. Důvodem pro snížení o 23% na profilu 
OBF31600 je existence pouze jedné analýzy z roku 1995 a odběr vzorků o různých dnech 
v roce 1996, čímž s vysokou pravděpodobností došlo k podcenění množství v prvních letech. 

V případě kadmia  zaujímají celkové zátěže i rozpuštěné množství principiálně podobné 
intervaly hodnot. Stejně tak téměř nejsou rozdíly ve výoji celkového množství a rozpuštěného 
množství na každém profilu (viz. obr. 5-66).  

Na profilech OBF31400 a 31500 dosáhla množství méně než 50 kg/a, případně méně než 
100 kg/a nejnižší hodnoty pro kadmium. Na profilu OBF31510 jsou oproti tomu během 
celého období zaznamenávány vyšší množství, pohybující se mehzi 50 a 800 kg/a (celkové 
množství), případně 40 a 450 kg/a rozpuštěného podílu. Na profilu OBF31600 v Halsbrücke 
činí střední hodnota množství trojnásobek hodnoty na profilu OBF31510 v Hilbersdorfu.  
Z toho je patrné, že mezi lokalitami Hilbersdorf a Halsbrücke dochází k relevantním imisím 
do Freiberské Muldy. Vývoj na profilech OBF31510 a 31600 je od roku 1997 jako pro 
celkové, tak i pro rozpuštěné množství téměř paralelní. Oproti tomu nevykazují roky 1995 a 
1996 žádnou paralelnost průběhu. Jako hlavní příčinu lze spatřovat odběř vzorků, jelikož na 
obou profilech byly v letech 1995 a 1996 vzorky odebírány v různých dnech a s různou 
četností. Tím se vypočtené roční střední hodnoty koncentrací odrážejí v látkovém množství. 
Nehledě na to, lze v celkovém pohledu rozeznat na obou profilech jednoznačné trendy, 
ukazující na výrazné snížení zátěže. Na profilech OBF31400 a 31500 jsou sice rovněž 
sledovány klesající trendy, ty však nejsou tak výrazné, což je patrné i na nízkém koeficientu 
determinace trednových křivek.  Pokud kromě toho porovnáme vždy střední hodnotu 
celkového a rozpuštěného množství za prvních šest let (v závislosti na dostupnosti dat 1995-
2000, případně 1993-1998) se střední hodnotou z let 2013 až 2018 vyplyne pro profil 
OBF31510 v obou případech snížení množství i nejméně 70%. V případě OBF31600 činí 
snížení množství cca 60 %. Jak je patrné z tabulky 5-16, je v porovnání s tím snížení 
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množství na profilech OBF31400 a 31500 převážně nižší. 

 

 Tabulka 19 : Porovnání celkového množství - st řední hodnoty a ur čení změny  

                                       OBF31400    OBF31500  OBF31510    OBF31600  

Celkové množství [kg/a]  

As 1995-20001,3 115 190 386 488 

As 2013-20182 131 182 295 464 

Změna As +14 % -4 % -24 % -5 % 

Pb 1995-20001 300 534 3.670 1.114 

                                             OBF31400    OBF31500   OBF31510   OBF31600  

Celkové množství  [kg/a]  

Pb 2013-20182 95 207 731 860 

Změna Pb -68 % -61 % -80 % -23 % 

Cd 1995-20001 35 81 497 893 

Cd 2013-20182 25 45 129 362 

Změna Cd -29 % -45 % -74 % -60 % 

Zn 1995-20001 2.030 4.282 24.971 54.943 

Zn 2013-20182 1.770 2.687 9.555 34.333 

Změna Zn -13 % -37 % -62 % -38 % 

Cu 1995-20001 389 486 901 1.437 

Cu 2013-20182 174 241 385 740 

Veränderung Cu -55 % -51 % -57 % -48 % 

Ni  1995-20001 565 376 722 1.077 

Ni  2013-20182 75 87 226 310 

Změna Ni -87 % -77 % -69 % -71 % 

Tl 1995-20001,3 53 62 194 114 

Tl 2013-20182 7 6 6 7 

Změna Tl -87 % -90 % -97 % -94 % 

OBF31400: bez množství v roce 1995, OBF31400: pouze množství z r. 2013 a 2014, 
všechny profily pro měření povrchové vody: bez množství v roce 199) 

 

Pro měď jsou mezi lety 1993 a 2018 patrné z větší části klesající tendence na všech čtyřech 
profilech (viz obr. 5-67). Jedinou výjimkou je množství rozpuštěných látek na profilu 
OBF31500, které pro rok 2016, ale i 2017 vycházejí jako nadprůměrně vysoké. Maximální 
hodnotu v celé řadě přitom představuje 1000 kg/a v roce 2016. Tato enormně vysoká 
hodnota je způsobena koncentrací mědi 150µg/L, naměřené dne 17.10.2016 (viz obr. 5-67). 
Díky tomu vychází výrazně vyšší roční střední hodnota 15 µg/L, která by bez této hodnoty 
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činila 2,9 µg/L. Zhruba o rok později byl dne 5.10.2017 zjištěn rovněž relativně vysoký obsah 
mědi (26 µg/L), který je rozhodující měrou příčinou vyššího množství v roce 2017. Jak již 
bylo zmíněno v kapitole 5.4.1, nebylo možno potvrdit domněku o chybě měření, protože 
stejně vysoké obsahy zinku byly naměřeny v obou vzorcích. S přihlédnutím k mediánům 
koncentrací byl pro roky 2016 a 2017 vycházela množství 160, případně 250 kg/a. Tím by se 
řádově pohybovaly v hodnotách předchozích let a zapadaly by do klesajícího vývoje. 
Nicméně je zajímavé, že se vysoké koncentrace a tím i množství v lokalitě Muldenhütten 
neodráží ani na profilu OBF31600 v Halsbrücke, ani na cca 2,7 km po proudu vzdáleném 
profilu OBF31510 v Hilbersdorfu. S ohledem na snížení množství v celém období je na všech 
profilech, s výjimkou OBF31500, transportováno o cca 50% méně mědi ročně. 

 Tabulka 20 : Porovnání celkového množství - st řední hodnoty a ur čení změny 

 

                                     OBF31400   OBF31500    OBF31510   OBF31600  

Rozpušt ěné množství [kg/a]  

As 1993-20001,3 111 147 201 385 

As 2013-20182 91 123 201 307 

Změna As -18 % -17 % ±0 % -20 % 

Pb 1993-20001 100 124 350 342 

Pb 2013-20182 14 21 83 96 

Změna Pb -86 % -83 % -76 % -72 % 

Cd 1993-19981 35 48 356 768 

 

                                         OBF31400   OBF31500  OBF31510   OBF31600  

Rozpušt ěné množst [kg/a]  

Cd 2013-20182 15 29 105 326 

Změna Cd -58 % -39 % -70 % -58 % 

Zn 1993-19981 1.535 2.873 22.117 73.288 

Zn 2013-20182 873 2.513 7.871 30.903 

Změna Zn -43 % -13 % -64 % -58 % 

Cu 1993-19981 267 369 472 1.055 

Cu 2013-20182 131 342 245 515 

Změna Cu -51 % -7 % -48 % -51 % 

Ni  1993-19981 461 438 368 731 

Ni  2013-20182 54 76 128 218 

Změna Ni -88 % -83 % -64 % -70 % 

Tl 1993-19981,3 79 103 274 109 

Tl 2013-20182 6 6 6 7 

Změna Tl -92 % -94 % -98 % -94 % 
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Profil OBF31510: bez množství za rok 1993 a 1994, OBF31400: pouze množství z roku 2013 
a 2014 
3 OBF31400: bez množství za rok 1993; OBF31500: za rok 1993 a 1994 
4 všechny profily: bez množství z let 1993 a 1994 

 

Celkové a rozpuštění množství niklu se snížilo rovněž na všech čtyřech profilech Freiberské 
Muldy. To je patrné z vývojových trendů na obr. 5-67. Maximální množství rozpuštěných 
podílů vychází pro rok 1994. Během celého roku zde byly na třech profilech OBF31400, 
31500 a 31600 naměřeny stejné koncentrace 25 µg/L. Rozdíly v množství tak vyplývají 
pouze z průtoků. Z toho je patrné, že vysoké zátěže v rove 1994 pocházejí z horního toku 
Freiberské Muldy před Berthelsdorfem a že až do Halsbrücke nedochází k žádným imisím 
niklu, které by stály za zmínku. Další vývoj rozpuštěného množství probíhá téměř paralelně a 
rozídly mezi profily OBF31400 a OBF31600 činí maximálně 500 kg/a v povodňovém roce 
2002. I imise niklul v porovnání s ostatními těžkými kovy se tak drží v mezích. Klesající trend, 
patrný na profilu OBF31400, se zdá pokračovat až do Halsbrücke, takže v roce 2018 byla 
zjištěna dosud nejnižší množství maximálně 120 kg/a. Snížení množství na profilech 
OBF31400, 31500 a 31600 se pohybuje mezi 70 a 90%, zatímco v případě profilu OBF31510 
to je z důvodů chybějícího, zřejmě vysokého množství v roce 1994 pouze 64%. Při pohledu 
na celkové množství je nápadný především rok 2007. Na profilu OBF31400 zde bylo 
zaznamenáno větší množství, nežli na ostatních profilech. Jak je patrné na obr. 5-41 v 
kapitole 5.4.1, vyskytují se na profilu OBF31400- se zčásti velmi vysoké obsahy niklu, 
odpovídajícím způsobem tedy vychází i množství. To opět ukazuje na zátěž, pocházející 
z horního toku, která v Halsbrücke díky efektu zředění již není tak patrná. Pricnipiálně je ale i 
pro celkové množství zjištěno jeho snížení o minimálně 68% (viz tabulka 5-16). 

V případě thália  se jeho množství odráží významný pokles koncentrace (viz obr. 5-42 a obr. 
5-68). Až do roku 2005 byla zjištěna relativně vysoká množství thália, až 450 kg/a 
(OBF31510).  Počínaje rokem 2005 se jak celková, tak i rozpuštěné množství pohybuje 
převážně pod 10 kg/a. Zatímco pokles na profilech OBF31400 a OBF31500 probíhal od 
počátku devadesátých let 20. Století neustále, došlo k němu na profilech OBF31510 a 
OBF31600 téměř skokově, což je patrné z množství z let 2004 a 2005. Jak již bylo uvedeno 
v kapitole 5.4.1, souvistí to zřejmě se změnou technologie v úpravárenském zařízení formy 
SUC a s odváděním těchto vod do vodního toku Hüttenbach. Nízká množství z roku 2005 
jsou výsledkem drastického snížení množství vody v Hüttenbachu v kombinaci s výrazně 
sníženými kombinacemi od konce roku 2004. Od té doby vyplývají rozdíly v množství na 
čtyřech profilech pouze z průtoků, protože koncentrace jsou identické. Z uvedenýc aspektů 
také vyplývá vysoké snížení množství o více než 90% v případě celkového, ale i 
rozpuštěného množství (viz tabulka 5-17). 

Z důvodů chemické podobnosti s kadmien je podobný vývoj množství zjišťován rovněž pro 
zinek , který se v první řadě liší ve výši množství. Jelikož jsou koncentrace zinku vyšší, nežli 
koncentrace kadmia, minimálně o faktor 60, vyplývají z toho odpovídající množství. Celkové 
rozpětí pro všechny profily sahá od minimálně 407 kg/a (OBF31400 v roce 2018) až po 
maximálně cca 105.000 kg/a na profilu OBF31600 v roce 1995 (viz obr. 5-66). Na profilech 
OBF31510 a 31600 jsou patrné klesající trendy, oproti tomu vykazují profily OBF31400 a 
31500 pouze nepatrné tendence. To se potvrzuje i při pohledu na procentuální snížení 
množství (viz tabulka 5-16). Během celého období je možno sledovat snížení množství zinku 
o cca  60% na profilech OBF31510 a OBF31600. Pouze v případě celkového obsahu na 
profilu OBF31600 činí snížení pouhých 38%. Tato hodnota vyplývá s nižšího množství cca 8 
500 kg/a v roce 1995, které se však opírá pouze o jednu analýzu. Koncentrace 65 µg/L, 
naměřená dne 13.11.1995, je v porovnání se 13 analýzami rozpuštěného obsahu nutno 
hodnotit jako velmi podprůměrnou (střední hodnota zinku, rozpuštěná forma v roce 1995: 
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801 µg/L). Celkové množství zinku je rovněž podceněno, v případě OBF31600 je nutno 
celkově vycházet z výrazně vyššího snížení nad 50%. 

 

 

Obr.  5-0-64: Vývoj celkového a rozpušt ěného množství arzénu a olova ve Freiberské 
Muldě 
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Obr.  5-0-65: Vývoj celkového a rozpušt ěného množství kadmia a zinku ve Freiberské 
Muldě 
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Obr.  5-0-66: Vývoj celkového a rozpušt ěného množství m ědi a niklu  ve Freiberské 
Muldě 
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Obr.  5-0-67: Vývoj celkového a rozpušt ěného množství thália ve Freiberské Muld ě 

  

Kromě popsaného vývoje množství látek na jednotlivých profilech ve Freiberské Muldě je 
velmi důležité i vyhodnocení rozdíů v množství. Díky tomu je možno zjistit sumu průsaků, 
imitovaných prostřednictvím povrchových vod a jejich časový průběh. Relevantní je zde 
především úsek Freiberské Muldy mezi profily OBF31500 (Muldenhütten) a OBF31510 
(Hilbersdorf). V tomto úseku se nacházejí lokality Hütte Freiberg a Muldenhütten. V rámci 
projektu na sanaci reliktních zátěží byla právě na těchto lokalitách realizována většina 
opatření, proto je tomuto úseku vodního toku přisuzován velký význam. 
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Obr.  5-0-68: Vývoj rozdíl ů celkového množství kadmia a zinku mezi profily OBF 31500 
a OBF31510 

 

Obr.  5-0-69: Vývoj rozdíl ů rozpušt ěného množství kadmia a zinku mezi profily 
OBF31500 a OBF31510  
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Obr.  5-0-70: Vývoj rozdíl ů celkového množství m ědi, niklu a thália mezi profily 
OBF31500 a OBF31510  

 

Obr.  5-0-71: Vývoj rozdíl ů rozpušt ěného množství m ědi, niklu a thália mezi profily 
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OBF31500 a OBF31510  

 

Obr.  5-0-72: Vývoj rozdíl ů celkového množství arzénu a olova mezi profily OBF 31500 a 
OBF31510 
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Obr.  5-0-73: Vývoj rozdíl ů rozpušt ěného množství arzénu a olova mezi profily 
OBF31500 a OBF31510  

 

Na obr. 5-69 až 5-74 je zobrazen vývoj ročního rozdílu množtví ve vztahu k celkovému 
obsahu a rozpuštěných podílůl od roku 1995 do roku 2018. Obecně je možno sledovat, že 
rozdíly jsou v posledních letech, s výjimkou roku 2013, pro všechny prvky v porovnání 
s počátečními lety výrazně nižší. V případě prvků nikl a měď se v jednotlivých letech objevují 
negativní rozdíly v množství, které jsou vyvolány vysokými množstvími na profilu OBF31500. 
Celkově se pro oba prvky projevují klesající tendence rozdílů a to jak pro celkové, tak pro 
rozpuštěné množství. V případě arzénu jsou velké rozdíly v celkovém množství 
zaznamenávány v letech 2004 a 2005, které lze vnímat v souvislosti s již zmíněnými 
povodněmi nebo stavebními opatřeními na výsypkách strusek. Celkově se množství arzénu 
během sledovaného období pohybuje na podobné úrovni. Olovo je v celkovém množství 
nápadně výrazně vyššími rozdíly mezi profily OBF31500 a 31510 v letech 1996, 1998, 2004 
a 2005. Při zahrnutí těchto hodnot celkové množství znatelně pokleslo, přičemž se podobné 
rozdíly v množství, jako od roku 2013, vyskytovaly i do roku 2003. Jinak tomu je v případě 
rozpuštěného množství olova, kde jde od roku 1995 možno zaznamenat klesající trend. 
Ještě markantněji se jeví vývoj v případě thália, kadmia a zinku. Jak ohledně rozdílů 
celkového, ale i rozpuštěného množství je patrný jednoznačný pokles. Pro thálium od roku 
2005 s méíně než 0,5 kg/a prakticky neexistuje rozdíl.  Pro kadmium a zinek rozdíly v 
množství výrazně poklesly, jak je patrné z trendových křivek a koeficientu determinace. 
Přestože během posledních šesti letech bylo do úseky Freiberské Muldy stále ještě 
imitováno ve středních hodnotách cca 6000 kg/a zinku a cca 80 kg/a mědi, došlo oproti letům 
1995-2000 k výraznému snížení. Pro zinek se jedná o 68% celkového i rozpouštěného 
množství a pro kadmium 80%, případně 75 %. Z oblasti lokalit Hütte Freiberg/Muldenhütten 
je tedy aktuálně do Freiberské Muldy imitováno výrazně menší množství tětkých kovů a 
arzénu, nežli tomu bylo před rokem 2000. 

 

5.5.2     Vodní tok Hüttenbach  

Rozhodující význam po hodnocení množství jsou znalosti množství odtoku. Jelikož zemská 
monitorovací síť pro vodní tok Hüttenbach neposkytuje žádná data, připadalo v úvahu pouze 
měření množství průtoku v rámci monitoringu, provozovaného společností SAXONIA. Vývoj 
průtoku na profilu OWM 2213 je uveden na obr. 5-75. Mezi lety 1993 a 1996 byly 
v Hüttenbachu zjištěny silně kolísavé průtoky, pohybující se mezi 25 a 165 L/s. Od roku 1997 
bylo téměř výlučně registrováno méně, nelži 25 L/s a to až do dorku 2001/2002, kdy se 
množství vody zvýšilo na více než 75 L/s. Až do konce měření na počátku roku 2004 kolísal 
odtok v Hüttenbach mezi 20 a 55 L/s. V porovnání středních hodnot let 1993 až 1995 a 1997 
až 2004 je průtok s 82 L/s oproti 31 L/s ve druhém období více než dvojnásobný. Jeho 
snížení souvisí především s novou organizací odvodnění a eliminací odvádění odpadních 
vod do vodních toků. 

Jelikož profily OWM 2213 od roku 2005 již nebyly součástí monitoringu, lze zjistit množství 
pouze do roku 2004. Aby bylo možno zachytit dlouhodéb, střední poměry a přitom omezit vliv 
extrémních hodnot z doby doby povodní a nízkého stavu vody, byly místo středních ročních 
hodnot vypočteny roční mediány průtoku. Ohledně koncentrace byla jako druhá vstupní 
veličina ´pro vyhodnocení množství zvolena kombinace dat z profilů OWM 2213 a 
OBF31540. Podstatný je zde poznatek, že se při přímém porovnání obou profilů pro všechny 
parametry ukázaly podobné intervaly koncentrací (viz kapitola 5.4.2). Dále pak tento přístup 
vychází z předpokladu, že mezi měrými profily se nevyskytují žádné významnější přítoky 
vody, čímž je průtok přenositelný. Výhoda této metody spočívá především v tom, že je 
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průběžně dán stejný zdroj vzorku.  Až do roku 1997 včetně byla množství stanovována z dat 
profilu OWM 2213, od roku 1999 pak z dat profilu OBF31540. V případě vodního toku 
Hüttenbach bylo považováno za dostatečné pro odhad situace, vyhodnotit pouze vývoj 
celkového množství. Množství prvků v rozhodujícím období 1993 až 2004 jsou zobrazena na 
obr. 5-76. Přitom je třeba poznamenat, že základem pro množství roku 1996 je pouze jeden 
odebraný vzorek a pro rok 1998 nejsou žádné údaje o množství k dispozici, protože zde byl 
monitoring celkově přerušen. 

 

Obr.  5-0-74: Vývoj pr ůtoku ve vodním toku Hüttenbach  

 

Množství arzénu  vykazovalo hodnotou 140 kg/a v roce 1993 nejvyšší hodnotu, během 
následujícího období kleslo na méně než 20 kg/a. Jedinou výjimkou jsou roky 2000 a 2002, 
kdy v závislosti na extrémních hodnotách koncentrací vznikají odpovídajícím způsobem větší 
množství. 

V případě olova je množství zpočátku vyšší, nežli 250 kg/a, od roku 1996 se zčásti snížilo na 
méně, než 50 kg/a. Kromě let 2000 a 2002, zmiňovaných již v případě arzénu, je nápadný 
rok 2003 s 260 kg/a. Příšinou jsou i zde opět zvýšené koncentrace. 

Jak pro kadmium , tak i pro zinek  je od roku 1996 registrováno drastické snížení množství. 
Zatímco mezi lety 1993 A 1995 bylo do Freiberské Muldy na profilu OWM 2213 imitováno 
více než 800 kg/a kadmia (střední hodnota), případně  5000 kg/a zinku (střední hodnota), 
bylo to v následujícím období až do konce roku 2004 v průměru cca 12 kg/a, případně 720 
kg/a. Příčinou je zde enormní pokles koncentrace, který je ještě posilován nízkým mbožstvím 
vody. 

Množství m ědi , které bylo vypočteno až do roku 1997 včetně podle profilu OWM 2213, se 
pohybovalo mezi 10 a 70 kg/a. Další vývoj, vycházející z hodnot profilu OBF31540, vykazuje 
převážně úroveň nižší, nežli 10 kg/a s výjimkou již zmiňovaných let 2000 a 2002. 

Pro nikl  lze na základě hodnot z profilu OBF31540 uvést množství od roku 1990. Ta se 
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s výjimkou roku 2002 se 16 kg/a pohyhovala ve zbývajících letech průběžně pod 10 kg/a. 

Při pohledu na thalium  upoutají roky 1995 a 2003, pro které byla zjištěna množství zhruba 
550, případně 460 kg/a. Příčinou je zde hlavně koncentrace, která je v porovnání s ostatními 
roky výrazně vyšší (viz kapitola 5.4.2). Obě vysoká množství v Hüttenbachü se kryjí i 
s vývojem množství thália ve Freiberské Muldě (viz.obr. 5-68). Na tomto místě je nutno ještě 
upozornit na výrazný rozdíl, který je patrný pro rok 1996. Pro Freiberskou Muldu ze bylo pro 
sledované období vypočteno maximální rozpuštěné množství více než 450 kg/a, zatímco pro 
Hüttenbach pouze 5 kg/a. Jelikož Hüttenbach lze až do roku 2004 považovat za rozhodující 
zdroj thália, je nutno vycházet z toho, že množství z roku 1996, které vychází pouze z 
jednoho jediného měření, bylo s vysokou pravděpodobností podceněno. 

 

Obr.  5-0-75: Vývoj celkového množství ve vodním to ku Hüttenbach  

 

Souhrnně lze pro Hüttenbach konstatovat, že až do roku 2004 množství všech sledovaných 
prvků klesalo. Vyšší množství se objevovalo především během extrémních událostí, jakou 
byly povodně v roce 2002, nebo ve spojení s neidentifikovatelným zvýšením koncentrací. 
Vychází se z toho, že se množství po roce 2004 pohybovalo na podobné úrovni, jelikož je 
především přiváděna povchová voda, čímž by mělo být i při dočasně zvýšených 
koncentracích (viz kapitola 5.4.2) očekáváno nízké množství.  

 

5.5.3     Vodní tok Stangenbergbach 

Pro množství látek ve vodním toce Stangenbergbach jsou dispozici údaje o měření průtoků 
na třech profilech, zařazených do monitorovací sítě společnosti SAXONIA s označením 
OWM 2214, 2504 a 2604. Na profilu OWM 2504 na horním toku byla naměřena nižší 
průtočná množství, nežli na dolním toku (viz obr. 5-77), kdy střední hodnota 1,5 L/s 
představuje méně než čtvrtinu množství na profilu OWM 2604 (6,6 L/s) ve stejném období. 
Vyskytnuvší se výkyvy na stávajících profilech ve Stangenbergbachu jsou v prvé řadě 
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ovlivněny ročním obdobím. Kromě odtoku vody během tání sněhu v zimě / na jaře se v létě / 
na podzim dostavují období sucha. Maximální hodnoty průtoku, výrazné především na 
dolním toku, spadají do období, během kterých byly i na Freiberské Muldě v souvislosti 
s povodněmi zaznamenány zvýšené průtoky (viz obr. 5-64).  

 

. V důsledku toho se pro Stangenbergbach předpokládají odtoky, ovlivněné především 
srážkovými událostmi. To potvrzuje i skutečnost, že během suchého roku 2018 byly jak na 
horním, tak i na dolním toku zaznamenány dosud nejnižší stavy vody. Analogicky ke 
zjištěním ohledně některých parametrů kvality v kapitole 5.4.3 vyplývá pro průtok při 
porovnání jeho průběh§ na profilech OWM 2214 a OWM 2604 srovnatelný obraz. To lze 
považovat za potvrzení toho, že mezi oběma profily nedochází k pronikání z žádný 
relevantních vodních zdrojů a že oba profily lze hodnotit společně. 

 

Obr.  5-0-76: Vývoj pr ůtoku ve vodním toku Stangenbergbach  

 

Pro výpočet ročního množství látek byly stejně jako pro Hüttenbach analogicky utvořeny 
mediány průtočného množství v jednotlivých letech i pro Stangenbergbach a vynásobeny 
ročními středními hodnotami koncentrací. Základem byly primárně data z monitorovacího 
systému společnosti SAXONIA. Ten však pro prvky jako měď a tháliem či nikl obsahuje jen 
málo, případné žádné analytické hodnoty. V tomto případě tedy byla využita data z měření 
na profilu OBF31530 s cílem vyhovět snaze o kvantitativní odhad množství v prvním 
přiblížení. Aby bylo možno získat za celé období srovnatelné hodnoty ve vztahu k místům 
odběrů vzorků, bylo pro arzén, olovo, kadmium a zinek dodatečně stanovováno množství pro 
profil OBF31530. Základem pro množství na profilu OBF31530 jsou roční střední hodnoty 
celkového obsahu, případně obsahu rozpuštěných látek. Pro měření průtoku byly použity 
roční mediány profilů OWM 2214, případně 2604. 

Celkové množství arzénu  ve vodním toku Stangenbergbach dosáhlo svého maxima na 
profilu OWM 2214 v roce 1993, kdy dosáhlo více než 5 kg/a (viz obr. 5-78). Nejbližší vyšší 
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hodnoty cca 2,5 kg/a se vyskytly v letech 1995 a 2002 na profilu OBF31530, přičemž 
v posledním z nich se odráží vliv povodní. Nehledě na „extrémní hodnoty“ je množství arzénu 
(celkově) na všech třech profilech mezi lety 1996 a 2017 ve výši méně než 1 kg/a nutno 
hodnotit jako vemi nízké.   Odpovídajícím způsobem nízké je i množství rozpuštěného 
arzénu, kdy střední hodnota činila méně než 0,6 kg/a. Kromě toho je nápadné, že k nárůstu 
množství látek dochází od horního toku (OWM 2504) až k dolnímu (OWM 2604). 

Pro olovo  byla mezi lety 1993 a 1995 zaznamenána v porovnání s dalším vývojem vysoká 
množství až 19 kg/a (viz.obr. 5-79).  

Podobně vysoké množství (cca 15 kg/a) bylo zaznamenáno pouze v povodňovém roce 2002 
na profilu OBF31530. Zbývající zjištěné množství olova (celkově) na profilu OBF31530 činilo 
od roku 1999 do roku 2017 většinou méně, než 2 kg/a. Z hlediska množství připadaly na 
rozpuštěnou fázi zprvu relativně vysoké hodnoty cca 9 kg/a v roce 1996 na profilu OWM 
2214, tato výše pak již v následujících letech nebyla dosažena. Maximální množství 
rozpuštěné fáze bylo sledováno pro profil OWM 2604 až do roku 2017 a činilo cca 3 kg/a. 
Tato hodnota se vyskytla v roce 2006 a byla koncem od roku 2002 rostoucího trendu, který 
se následně změnil v opak a poklesl až na úroveň 0,2 kg/a. To potvrzují i jednotlivá střední 
roční množství na profilu OBF31530 od roku 2013. Nezávisle na cekově nízkém množství 
olova bylo možno analogicky s arzénem možno sledovat nárůst rozpuštěného množství v 
průběhu vodního toku. 

 

Obr.  5-0-77: Vývoj množství arzénu ve vodním toku Stangenbergbach  

 

Kadmium a zinek vykazují na jednotlivých profilech specificky přibližně paralelní vývoj 
množství, většina závěrů se tedy týka obou prvků. Předevem je nutno uvést dvě zásadní 
zjištění. Jendak se na příkladu profilu OBF31530 ukazuje, že celkové množství a množství 
rozpuštěné fáze obou těžkých kovů se od sebel nepatrně odchylují, protože se kadmium a 
zinek za daných podmínek vyskytují téměř zcela v rozpuštěné formě (viz kapitole 5.4.3). Za 
druhé je nápadné, že množtví na profilech monitorovací sítě společnosti SAXONIA vykazují 
dobrý soulad s množstvím na profilu OBF31530, což v prvé řady vyplývá ze srovnatelných 
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koncentrací. Podle těchto dvou zjištění se zdá být přípustné, vnímat vývoj množství kadmia a 
zinku v celém období jako přesahující jednotlivé profily. V této souvislosti vyplývají pro 
kadmium na dolním toku Stangenbergbachi (profily OWM 2214, 2604 a OBF31530) 
v polovině devadesátách let nejvyšší množství 70 až 100 kg/a. 

 

 

 

Obr.  5-0-78: Vývoj množství olova ve vodním toku S tangenbergbach  

 



  
_________________________________________________________________________________ 

194 
 

Obr.  8-0-79: Vývoj množství kadmia ve vodním toku Stangenbergbach  

 

Pro zinek se množství v uvedeném období pohybovalo mezi 3 200 a 5 000 kg/s. Až do roku 
200Z byla sice pro oba prvky vypočtena převážně nižší množství, nežli předtím, která však i 
přesto v ojedinelých případech zaujímala výraznp rozsahy (například v roce 2001). Po roce 
2007 je na dolním toku patrná klesající tendence a to až do roku 2014, kdy množství kadmia 
a zinku klesly z cca 50, případně 2 000 kg/a na zhruba 15, případně 630 kg/a. Na to pak až 
do roku 2016 navázal lehký nárůst, následovaný poklesem až do roku 2018 včetně. Celkově 
sleduje vývoj množství kadmia a zinku v období 1993 až 2018 klesající, i když ne průběžně 
klesající trend. Tento trend souvisí v prvé řadě s poklesem koncentrací a je navíc zesilován 
nízkými průtoky (2012 až 2014 a 2018). Při porovnání průměrného ročního množství mezi 
lety 2016 a 2018 na profilu 2604 s údaji za období 1993 až 1995 na profilu 2214 by čiště 
početně vyplývalo snížení množství o cca  80% pro oba prvky. 

 

Obr.  5-0-80: Vývoj množství zinku ve vodním toku S tangenbergbach 

 

Obr.  5-0-81: Vývoj st ředních hodnot koncentrací a medián ů průtoku na horním a 
dolním toku vodního toku  
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Stangenbergbach 

 

Pro profil OWM 2504, který reprezentuje horní tok Stangenbergbachu, byla téměř výlučně 
zjištěna výrazně vyšší množství, nežli na dolním toku. Tyto rozdíly byly v některých obdobích 
i výrazné, především pak mezi lety 2006 a 2012 pro kadmium. Během tohoto období se 
překrývají efekty dočasně vyšších koncentrací kadmia s lehkým nárůstem středních 
průtočných množství, což v případě profilu OWM 2604 nenastalo (viz obr. 5-82). V případě 
zinku, jehož střední obsah podtrhuje klesající trend, popsaný na obr. 5-51 v kapitole 5.4.3, 
jsou vyšší množství na profilu OWM 2504 mezi lety 2009 a 2012 rozhodujícím způsobem 
vyvolána vyššímu průtoky. Za příčinu obecného rozdílu množství mezi profily OWM 2504 a 
2604 lze považovat chemické procesy, během kterých jsou těžké kovy sorpčně vázány s 
koloidy železa a usazují se ve formě do červena zabaveného bahna v korytě vodního toku. 

Až do poloviny devadesátých let činilo celkové množtví mědi  na profilu OWM 2214 více než 
14 kg/a. Oproti tomu bylo na profilu OBF31530 zjištěno jak pro celkové, tak i pro rozpuštěné 
množství mezi lety 1999 a 2006 výrazně nižší množství (méně než 6 kg/a). Podle klesajícího 
průběhu koncentrací na obr. 5-50 v kapitole 5.4.3 vyplynuly pro léta po roce 2012 množství 
menší, nežli 1 kg/a. 

Jak je patrné z obr. 5-83, vycházejí pro nikl na profilu OBF31530 téměř stejné hodnoty 
celkového a rozpuštěného množství. V období let 1999 až 2006 se množství pohybovalo 
převážně mezi 2 a 8 kg/a v roce 2001 dosáhlo maxima cca 13 kg/a. Od roku 2012 byly podle 
dostupných analýz zjišťována množství nižší, nežli 2,5 kg/a. Tím lze imise niklu 
prostřednictím Stangenbergbachu hodnotit jako nízké. 

Pro thálium  je podle výsledků analýz k dispozici málo údajů o množství. S výjimkou 
celkového množství na profilu OWM 2214 pro rok 1995 (cca 9 kg/a) je množství od roku 
2997 s méně než 1,2 kg/a velmi nízké (viz obr. 5-84). Na profilu OBF31530 byly jak pro 
celkový vzorek, tak i pro rozpuštěný podíl, vypočteny ještě nižší množství, které se převážně 
pohybovalo pod 0,2 kg/a. Přímé srovnání obou profilů, které je možné pouze pro roky 1999 
až 2001, ukazuje částečně větší rozdíly. Z toho je patrné, jak významný vliv má koncentrace, 
která se o různých datech odebírání vzorků může navzájem silně lišit (viz rovněž obr. 5-51 
v kapitole 5.4.3). 
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Obr.  5-0-82: Vývoj množství m ědi a niklu ve vodním toku Stangenbergbach  

 

Obr.  5-0-83: Vývoj množství thália ve vodním toku Stangenbergbach  

Celkově lze pro vodní tok Stangenbergbach dospět k hávěru, že se množství všech 
sledovaných prvků mezi lety 1993 a 2018 snížilo. Pro arzén, olovo, měď, nikl a thálium se 
jejich množství po dobu více než deseti let pohybuje výrazně pod 10 kg/a, což znamená, že 
Stangenbergbach poskytuje pouze nízká, někdy i zanedbatelná množství.  Oproti tomu byly 
pro těžké kovy kadmium a zinek i nadále zjišťovány relevantní imise o v ce než 10, případně  
500 kg/a. S ohledem na výchozí podmínky na počátku devadesátých let 20. století to je i 
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přesto prokazatelné zlepšení. 

 

5.5.4     Vodní tok Münzbach 

V oblasti Münzbachu chybí pravidelná měření průtoku. Bylo tedy možno využít pouze 
parametry průtoku. Prostřednictvím modulu „Parametry průtoku a vodní stavby“ 
hydrologického portálu Sasko [81] lze zjistit hodnotu středního průtoku pro Münzbach pro 
daný graficky zvolený bod v průběhu vodního toku. Pro oba sledované profily pro měření 
povrchové vody (detaily k profilům a jejich poloze viz tabulka 5-3) vyplývají následující 
hodnoty, které byly do výpočtu množství zahrnuty: 

•    OBF32901:       MQ = 0,217 m³/s 

•    OBF32900:       MQ = 0,452 m³/s 

Vývoj vypočteného množství pro jednotlivé těžké kovy a arzén jsou zobrazeny pro profil 
OBF32900 na obr. 5-85, a pro profil OBF32901 ma obr. 5-86. Vývoj množství v principu 
sleduje průběhu koncentrací během jednotlivých let, kdy byl pro každý rok použit stejný 
průtok na daném profilu. Povodňové události, jako v roce 2002 a 2013, kdy byla očekávána 
větší množství, tedy nelze zobrazit. Za uvedenýc podmínek tedy nelze formulovat 
diferencované závěry a údaje k látkovému množství pro Münzbach je nutno vníat pouze 
jakopřibližný odhad.  

Na profilu OBF32900, krátce před ústím do Freiberské Muldy, byly pro zinek v Münzbachu 
zjištny vysoké hodnoty až 18 000 kg/a. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány v letech 2015-
2018.  Jako pro celkové, tak i pro rozpouštěné množství zinku je možno od poloviny 
devadesátých let 20. století zaznamenat lehce klesající tendence.  Množství kadmia, mědi a 
niklu vykazují různý vývoj. Zatímco se množství kadmia pohybuje během celého období na 
stejné úrovni, je pro nikl patrný pokles jeho množství. V případě celkového množství mědi 
připadá maximální hodnota580 kg/a, vyvolaná koncentrací, na rok 1996. V letech 2007 až 
2013 jsou v porovnání s ostatními roky zaznamenávána rovněž vysoká množství, ta však 
celkový obraz přibližně konstantního množství neovlivňují. V případně množství rozpuštěné 
látky vyplývá oproti tomu stále více tendence nárůstu obsahu od roku 2007 v porovnání 
s předchozími lety ze 14 na 22 µg/L (střední hodnota). Příčina zvýšeného obsahu mědi není 
v tuto chvíli známá. Pro arzén a olovo není ani pro celkový obsah, ani pro rozpuštěné podíly, 
patrný žádný jednoznačný vývoj a to přesto, že v případě olova byla místy zaznamenána 
nízká množství (Roky 2002-2015). Přitom je podíl rozpouštěného množství na celkovém 
množství s průměrnými 11% v případě olova oproti arzénu se 75% výrazně nižší. Množství 
thália s méně než 15 kg/a zde hraje zanedbatelnou roli. V průměru je prostřednictvím 
Münzbachu imitováno do Freiberské Muldy cca 370 kg As, 220 kg Pb, 70 kg Cd, 250 kg Cu, 
140 kg Ni a 9.600 kg Zn ročně. Vodní tok Münzbach je tak zdrojem význameného podílu 
celkového množství ve Freiberské Muldě pod lokalitou Halsbrücke. 
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Obr.  5-0-84: Vývoj celkového a rozpušt ěního množství na profilu OBF32900 ve vodním 
toku Münzbach  

 

Na profilu OBF32901, ještě před vstupem Münzbach na území města Freibergu, je patrný 
jiný obraz, nežli na profilu před ústím Muldy. V případě arzénu, kadmia, mědi, niklu a zinku je 
jak pro celkové, tak i pro rozpuštěné množství od začátku záznamů v roce 2004 patrný 
jednoznačný pokles (viz.obr. 5-86), který sleduje klesající vývoj koncentrací. Při porovnání 
středních hodnot množství z let 2004-2006 s roky 2016-2018 je patrné výrazné snížení více 
než 80% v případě kadmia a zinku. Pro arzén, měď a nikl je toto snížení nižší (22-76%), jsou 
patrné větší rozdíly mezi celkovým a rozpuštěným množstvím (viz tabulka 5-18). Vývoj 
množství se liší i pro olovo, kdy celkové množství vykazuje klesající trend, zatímco 
rozpuštěné množství nevykazuje žádnou tendenci. Po nízkém množství v letech 2004 až 
2006 byly mezi lety 2007 a 2009 zaznamenána nejvyšší množství rozpouštěných podílů.  
Následně množství opět klesají a dosahují vyšších hodnot opět teprve v letech 2016 až 
2018. To je patrné i ze srovnání středních hodnot, kdy místo snížení rozpuštěného množství 
je patrný v posledních letech oproti letům 2004 až 2006 nárůst. S ohledem na pokles 
celkového mnosžví tak lze v případě olova sledovat změnu disoluce. Pokud se v období let 
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2004/2005 vyskytovalo ještě 95% olova navázaného partikulárně, pak to je v letech 2016-
2018 méně,než 80%. Thálium s velmi nízkým množstvím < 1 kg/a nehraje žádnou roli. 

 Tabulka 21 : Porovnání st ředních hodnot celkového a rozpušt ěného množství na 
profilu OBF32901  

                                  As               Pb                Cd                  Cu               Ni         Tl        Zn  

Celkové množství [kg/a]  

Střední 
hodnota 2004-
2006* 

453 184               246               487 61 0,74 25.809 

Střední 
hodnota  
2016-2018 

161 90 36 167 15 0,68 3.912 

Snížení 64 % 51 % 85 % 66 % 76 % 7 % 85 % 

Celkové množství  [kg/a]  

Střední 
hodnota 2004-
2006 

199 9 235 150 39 0,68 25.895 

Střední 
hodnota  
2016-2018 

111 19 39 117 13 0,68 4.165 

Snížení 44 % -103 % 83 % 22 % 66 % 0 % 84 % 

Pro rok 2006 nejsou data k dispozici. 

 

Do jaké míry souvisí zřejmé snížení množství na profilu OBF32901 s provedenými sanačními 
opatření v lokalitě „Alte Zinnhütte“ je obtížné říct.  Chybějící srovnatelné hodnoty z let před 
rokem 2004 a obecně antropogenně ovlivněné podmínky na horním toku Münzbachu 
nepřipouštění formulaci žádných kvantitativních závěrů. S přihlédnutím k vývoji na profilech 
pro měření podzemní vody v lokalitě „Alte Zinnhütte“ (viz kapitola 5.3.6) je však nutno 
vycházet z toho, že sanační opatření mají rozhodující podíl na poklesu koncentrace, 
případně látkového množství v Münzbachu. 
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Obr.  5-0-85: Vývoj celkového a rozpušt ěného množství na profilu OBF32901 ve 
vodním toku Münzbach  

 

5.5.5     Náhon Roter Graben 

V případě náhonu Roter Graben je datová situace ohledně hodnot odtoku výrazně obtížnější. 
Bylo provedeno vícero průzkumů různými institucemi a s různými cíly, z tohoto důvodu se 
tedy jedná o soubor neúplných a zčásti rozporných dat. Stávající data se kromě vztahují 
pouze na obě štoly VGS a HSU, z nichž do náhonu Roter Graben přitéká voda. V případě 
štoly VGS se podmínky odtoku změnily současně se zahájením odvádění vod z chladicích 
zařízení společnosti Siltronic AG, a.s. v roce 1998. Zatímco se průtok před rokem 1998 
pohyboval mezi 20 a 30 L/s, je od té doby předpokládána střední hodnota 50 L/s [77, 82]. 
Jelikož jsou analýzy pro vody z obou štol dostupné v zemské monitorovací síti teprve od roku 
1998, byl zjednušeně použit následující postup: 

•    rokr 1998:                    Q = 25 L/s 

•    roky 1999-2018:               Q = 50 L/s 
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Pro průtok ve štole HSU neexistují oproti štole VGS téměř žádná měření. V obou 
nejmladších zdrojích [77, 82] je uváděn střední průtok 10, případně 20 L/s, který však 
vychází pouze z jednoho měření průtoku v terénu. Jelikož je nutno vycházet z určitého 
pásma výkyvyů průtoku, byla pro výpočet látkového množství použita hodnota 15 L/s. 

Celkový odtok v náhonu Roter Graben však nelze zjednodušeně stanovit jako součet 
množství ze štol VGS a HSU, jelikož množství vody v náhoru Roten Graben závisí na 
odvádění vod z průmyslových provozů do Freiberské Muldy a tím podléhá silným výkyvům 
[82]. Z těchto důvodů tedy nelze formulovat závěry ke střednímu odtoku. 

Pro štolu VGS na profilu OBF33010 vyplývají v souladu s vysokými obsahy zinku množství 
až 27.400 kg/a (viz obr. 5-87). Vysoká množství jsou stanovována i pro kadmium (260 kg/a) 
měď (520 kg/a). Oproti tomu je množství niklu a olova (méně než 100 kg/a) a arzénu (méně 
než 50 kg/a) nižší. Množství thália v štole VGS (méně, než 10 kg/a) je zanedbatelné. Díky 
většímu počtu let, pro něž nelze z důvodů chybějících údajů o koncentracích vypočítat žádná 
celková množství, nelze formulovat žádné závěry k trendům, jelikož navíc chybí především 
aktuální data. Lepší datová situace k rozpuštěnému  množství umožňuje vytvořit si rámcový 
přehled pro celé období, kdy ale pro žádnou z uvedených látek nejsou patrné žádné 
tendence. Mnohem více je na příkladu zinku patrné, že se množství pohybujá na zhruba 
stabilní úrovni, i když se průtok od roku 1999 zdvojnásobil. To dokládá zavádění 
nezatížených vod, které sice mají za následek zředění (viz velmi nízké obsahy od roku 
1999), na množství ve štole VGS však nic nezměnily.  
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Obr.  5-0-86: Vývoj celkového a rozpušt ěného množství na profilu OBF33010 (štola 
VGS) 
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Obr.  5-0-87: Vývoj celkového a rozpušt ěného množství na profilu OBF33020 (štola 
HSU) 

Podmínky ve štole HSU se oproti tomu výrazně liší od podmínek ve štole VGS. Zjištěná 
množství látek na profilu OBF33020 jsou výrazně nižší. Zatímco střední hodnota množství 
arzénu činí 15 kg/a činí ještě 520% štoly VGS, je to v případě zinku (2700 kg/a) nebo kadmia 
(21 kg/a) pouze cca 10% oproti VGS (viz.  obr. 5-88).  

 

Zde se odráží jednak nižší průtok ve štole HSU, a jednak rozhodující vliv různé kvality vod ve 
štolách. Vody ze štoly HSU jsou v porovnání se štolou VGS silněji zatížené arzénem, oproti 
tomu zinek a kadmium zde vykazují výrazně nižší koncentrace (k tomu voz obr. 5-60 a obr. 
5-61 v kapitole 5.4.5). Na rozdíl od štoly VGS lze i přes významný nedostatek údajů 
předpokládat ve vývoji množství prvků určití tendence.  Nápadné přitom je, že nejmenší 
množství byla zaznamenána v roce 2018, nižší hodnoty pak byly zjištěny již jen pro rok 2003. 
Jedinou výjimkou je zde arzén, pro který bylo v roce 2018 zjištěno druhé nejvyšší množství a 
vysoké množství rozpuštěné formy. Při pohledu pouze na celý časový průběh množství, je 
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patrný v případě většiny prvků klesající trend, který je ale nejpozději od roku 2010 
v rozpuštěné formě výraznější. To je za předpokladu konstantního průtoku výsledkem 
sledovaného vývoje obsahu.  Vyjímkou jsou opět arzén a olovo (celkově), kde jsou od roku 
2010 patrná vyšší množství, nežli v předchozích letech. 

Celkově lze pro systém Roter Graben vyvodit závěr, že imise látek do Freiberské Muldy je 
rozhodující měrou určována na základě velmi vysokých obsahů a vyššího průtoku štolou 
VGS (viz tabulka 5-19). I klesající množství látek ve štole HSU se v náhoru Roter Graben 
odráží pouze nevýznamným způsobem. Úroveň množství a imise látek jsou tedy nadále 
velmi vysoké, což se konec konců odráží na profilu OBF31600 v Halsbrücke. 

 

 Tabulka 22 : Střední množství látek štol VGS a HSU (OBF33010 a OBF3 3020) a jejich 
podíl na celkovém množství v náhonu Roter Graben  

                         As         Pb         Cd       Cu        Ni         Tl         Zn  

Celkové množství [kg/a]  

Podíl 
VGS   

30 63 
% 

41 80 % 211 
92 % 

392 
93 % 

77 79 
% 

0,23 
79 % 

21.927 
91 % 

Podíl 
HSU   

18 37 
% 

10 20 % 18 8 
% 

31 7 
% 

20 21 
% 

0,06 
21 % 

2.211 9 
% 

Celkem 48 52 229 423 97 0,30 24.138 

Celkové množství  [kg/a]  

Podíl 
VGS   

6 67 
% 

21 96 % 199 
92 % 

337 
98 % 

71 79 
% 

0,20 
80 % 

20639 
91 % 

Podíl 
HSU   

3 33 
% 

1 4 % 16 8 
% 

8 

2 % 

18 21 
% 

0,05 
20 % 

2060 9 
% 

Celkem 9 22 215 345 89 0,26 22699 
1 Množství v letech 2010-2012 a 2018 
2 Množství v letech 2010-2016 a 2018 

 

5.5.6     Stanovení podílů množství  

Kromě časového vývoje množství látek pro uvedené útvary povrchové vody byla zpracována 
rovněž látková bilance pro úsek Freiberské Muldy od Muldenhütten až po Halsbrücke, aby 
tak bylo možno porovnat vliv relevantních způsobů šíření imisí a jejich změny. Pro tento účel 
byly stanoveny podíly jednotlivých přítoků řeky Muldy podle množství na profilu OBF31600 
(Halsbrücke). Aby bylo možno popsat změny v průběhu sledovaného období, byly 
porovnávány dva časové úseky: 1999 až 2002 a 2015 až 2018. Definice těchto období 
vychází ze snahy o nalezení co možná nejčasnějšího časového úseku, v němž jsou pro 
všechny relevantní zdroje k dispozici údaje o množství látek a která lze porovnat s aktuálními 
daty. Pro zjištění podílů byl v příslušných časových obdobích utvořen medián z příslušných 
středních ročních množství. Na obr. 5-89 až obr. 5-95 jsou zobrazeny výsledky pro jednotlivé 
prvky. Přitom je nutno poznamanet, že podíly množství v Hüttenbachu a výtoku na 
Hammerbergu bylo možno z důvodů chybějících dat vymezit zčásti pouze samostatně. 
V případě vodního toku Hüttenbach lze kromě toho předpokládat, že množství, imitované do 
vodního toku v letech 1999 až 2002 od roku 2015 díky nižšímu množství přiváděné vody a 
nízkých koncentrací pokleslo (viz kapitola 5.4.2 a 5.5.2). V případě neuvedení je jak 
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Hüttenbach, tak i výtok Hammerberg zahrnut v množství látek, které je uváděno jako „ostatní 
zdroje“ ve sledovaném úseku Muldy. Tato množství jsou zjištěna jako výsledek rozdílu po 
zahrnutí veškerého množství látek v těch vodních tocích, které lze přesně přiřadit. Za další 
zdroj je nutno v prvé řadě považovat areál hutí Muldenhütten až po Hilbersdorf, který 
zahrnuje reliktní zátěže, spravované společností SAXONIA a který s vysokou 
pravděpodobností představuje hlavní část této cesty, kterými tyto imise vstupují do životního 
prostředí. K tomu přisputupuje další bodové látkové proudy neogenní i antropogenní povahy, 
které většinou souvisejí s důlní činností. Z tohoto předpokladu vycházejí vešekrá následujíc 
hodnocení pro jednotlivé prvky. 

V případě arzénu došlo pouze ke změně podílů na celkovém nožství v porovnání obou 
období, zatímci v případě rozpuštěného množství zůstaly tyto podíly téměř shodé (obr. 5-89). 
Na počátku jednadvacátého století pocházelo 54% celkového množství z imisních zdrojů, 
které nebylo možno blížeji identifikovat, přičemž zátěž, registrovaná v lokalitě Muldenhütten, 
již činila 32%. Po roce 2015 jsou podíly obou zdrojů s 45% (OBF31500), případně 48% 
přibližně stejně velké. 14% méně tedy připadá na jiné zdroje (včetně Hüttenbachu), nežli 
v předchozím období. Podíl štoly HSU se dále zvýšil ze 2 na 4%, podíl štoly VGS se lehce 
snížil (ze 4 na 3%). 

obr. 5-90).  

Stejně, jako v případě arzénu, představují velkou část zátěže další zdroje imisí, které však 
vykazují některé rozdíly. V případě celkového množství se v období kolem přelomu tisíciletí 
jednalo o více, nežli polovinu, od roku 2015 dokonce o 70% (střední hodnota). Pokud pro 
první období zahrneme i Hüttenbach (16 %), vyjde nám podobná procentní sazba. Nicméně 
v aktuálním období je nutno počítat s výrazně nižším množstvím v Hüttenbachu, v důsledku 
čehož hrají bodové zdroje imisí větší roli. Vody ze štol VGS a HSU s celkem 5% nemají větší 
váhu. Rozdlění v případě rozpuštěné frakce se obou časových období liší tak, že štola VGS i 
přes srovnatelné množství je zdrojem rozpuštěného olovina z téměř jedné třetiny a tím tedy 
má z hlediska podílů větší vliv (ze 6 an 28%). Příčinou je pokled imitovaného množsví, 
pocházející ze zdrojů, které nelze jednoznačně určit. 

Pro kadmium  se porování celkového a rozpuštěného množství rozhodujícím způsobem 
neliší, z tohoto důvodu bylo upuštěno od diferenciace. Na rozdíl od obou předchozích prvků 
není podíl vodního toku Stangenbergbach se 4 až 6% zanedbatelný. Početně srovatelným 
způsobem přispívá i stávající zítěž Muldy (4 až 9 %). To platí jak pro oba odběry vzorků, tak i 
pro obě časová období. Cca 2% se částečně kvantifikovatelné imise Hüttenbachu a výtoku u 
Hammerbergu a štoly HSU podílejí na množství v Halsbrücke rovněž málo. Největší podíl na 
množství (více než 80%) tak pochází ze štoly VGS a z dalších zdroj, které nelze blíže 
identifikovat. Při porovnání obou časových období přitom dochází k zajímavému posunu. 
Pokud množství kadmia ve vodách štoly VGS činilo v letech 1999 až 2002 třetinu imisí, které 
nelze přímo přiřadit, činilo mezi lety 2015 a 2018 dvoj- až trojnásobek (viz obr. 5-91). 
Převážná část imisí tak aktuálně pochází ze štoly VGS. Je nutno předpokládat, že k posunutí 
tohoto těžiště přispělo rozhodující měrou snížení množsví kadmia mezi lokalitami 
Muldenhütten a Hilbersdorf (viz kapitola 5.5.1). 

Ohledně celkového množství mědi , které bylo na profilu OBF31600 v Halsbrücke zjištěno 
mezi lety 1999 a 2002, se v porovnání s ostatními prvky (viz obr. 5-92) procentuálně viděno 
ukazují nejmenší rozdíly mezi třemi hlavními cestami, kudy se tyto imise do systému 
dostávají. Kromě stávající zátěže Muldy (21 %) pocházela zátěž především ze štoly VGS (30 
%) a z dalších zdrojů (43 %). Zatímco Hüttenbach a štola HSU jsou každý 3% zdrojem i když 
nízkého příspěvku, je Stangenbergbach zanedbatelný. Mezi lety 2015 až 2018 se rozdělení 
posunulo ve prospěch "dalších zdrojů" (21 %), zatímco se podíly štoly VGS (41 %) a 
základní zátěž Muldy (35 %) zvýšily o více než 10%. Podobná je situace v případě 
rozpuštěného množství. Absolutní pokles množství mědi vedl k tomu, že ze štoly VGS 
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aktuálně pochází 50% množství v Halsbrücke, zatímco naostatní zdroje připadá pouze 15%. 
Zátěž Muldy se pohybuje kolem cca 30% a je tím o cca 10% vyšší, nežli byla ještě na 
počátku 21. století. V případě rozpuštěného množství je třeba ještě dodat, že z důvodů 
nevysvětlitelně vysokého maxima v Muldenhütten nebyl rok 2016 zahrnut do mediánu let 
2015 až 2018, jelikož by jinak byla kompletní bilance negativní, což by ale neodpovídalo 
průměrnému obrazu. 

Z látkové bilace pro nikl  vyplývá, že v dřívějším období pocházela necelá polovina 
celkového, případně rozpuštěného množství z horního toku před profilem Oberlauf (viz.obr. 
5-93).  

 Druhé místo zaujímají 35%, případně 22% blíže neidentifikovatelné zdroje, následované 
štolou VGS (11%, případně 16%)a štola HSU (3 %), Hüttenbach a Stangenbergbach s 1%. 
V aktuálním období je možno kromě obecně výrazného poklesu množstív niklu zjistit 
přibližně rovnoměrnější rozložení. Zhruba třetina připadá na základní zátěž Muldy, na vody 
ze štol VGS a HSU a na další způsoby imisí. Důvod je třeba spatřovat především ve 
sníženém množství přes vstupem do revíru Muldenhütten. 

Thálium  je nápadné především tím, že zhruba 30% celkového, případně  rozpuštěného 
množství je v období mezi lety 1999 až 2002 imitováno prostřednictvím Hüttenbachu. 
Nehledě na zanedbatelná množství thália ve vodách ze štol a ve Stangenbergbachu a 
stávající základní zátěže (více než 10%) nelze velkou část (více než 55%) přiřadit žádnému 
přímému zdroji. Jak ale ukazuje období 2015 až 2018, došlo zde k zásadní změně (viz obr. 
5-94). Zhruba 90% množství thália je obsaženo ve Freiberské Muldě na profilu OBF31500, 
pouze 10% je imitováno po cestě až do Halsbrücke. 

obr. 5-95).  

 

Jak je ale patrné z rozdílu množství mezi Hilbersdorfem a Muldenhütten, popsaného 
v kapitole 5.5.1, ukazuje se být těžištěm tento úsek Muldy. Uvnitř této oblasti však hrají 
Hüttenbach a Stangenbergbach celkově 5% podřadnou roli. Rovněž maximálně 5% lze 
připsat předchozí zátěži Muldy a štole HSU. Oproti tomu představuje štola VGS druhý 
největší zdroj zinku (35 %). Jak je patrné z obodbí 2015 až 2018 došlo stejně, jako v případě 
kadmia, k obratu poměru mezi štolou VGS a zbytkového množství, pocházejícího z jiných 
zdrojů. Štola VGS tak má zhruba dvěma třetinami největší podíl na množství v Halsbrücke. 
Zdrojům, které nelze jednoznačně identifikovat, lze přiřadit již pouze jen 25% (celkově), 
případně  12% množství zinku. 
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Obr.  5-0-88: Porovnání podílu množství arzénu mezi  Muldenhütten a Halsbrücke  
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Obr.  5-0-89: Porovnání podílu množství olova mezi Muldenhütten a Halsbrücke 
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Obr.     5-0-90 Porovnání podílu množství kadmia me zi Muldenhütten a Halsbrücke  
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Obr.  5-0-91: Porovnání podílu množství m ědi mezi Muldenhütten a Halsbrücke  
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Obr.  5-0-92: Porovnání podílu množství niklu mezi Muldenhütten a Halsbrücke  
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Obr. 5-94: Porovnání podílu množství thália mezi Muldenhütten a Halsbrücke 
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Obr.  5-93: Porovnání podílu množství Zinku mezi Mu ldenhütten a Halsbrücke  
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6       Vyhodnocení úspěšnosti sanací, realizovaných v rámci projektu společnosti SAXONIA 

Aby bylo možno vyhodnotit úspěch sanačních opatření, realizovaných v rámci projektu 
společnosti SAXONIA, je nutno nejprve objasnit určité pojmy, které s tím souvisejí. Pod 
pojmem „sanace“ jsou podle §2 odst.   7 spolkového zákona na ochranu půd myšlena 
všechna taková opatření, která a) odstraní nebo sníží obsah škodlivých látek, b) zabrání 
šíření škodlivých látek nebo c) zabrání nebo odstraní škodlivé změny půd z fyzikálního, 
chemického či biologického hlediska. Skutečnost, do jaké míry jsou postiženy předměty 
ochrany a jaký druh sanačních opatření je přiměřený a vedoucí k cíli je přitom určována 
příslušným rizikovým potenciálem a stávajícími cestami, kudy se znečištění dostává do 
životního prostředí. To se konec konců odráží ve formulaci cílů sanace a v prostředcích, 
pomocí nichž je lze zrealizovat. V tomto smyslu lze o „úspěšnosti sanace“ hovořit tehdy, 
pokud opatření, vhodná pro zajištění, případně  sanaci, byla úspěšně provedena a ukončena 
a tím byly předem stanovné cíle sanace splněny. Trvalost úspěšně provedené sanace ja pak 
kontrolována v rámci sledování během fáze následné péče a vhodným monitoringem [5]. 

Pro sanační projekt společnosti SAXONIA bylo různými projekčními kancelářemi od roku 
1990 zpracováno několik koncepcí sanace (detaily viz [42] a [77]).  

Pro stanovení a realizaci vhodných opatření byla rozhodujícím materiálem rámcová 
koncepce sanace [15], předložená v roce 1994 společností GEOCONTROL GmbH s r.o. a 
její další vývoj, který zpracovala společnost UTECON GmbH s r.o. v roce 1996 [16, 17].  

Základním cílem, který stanovila společnost GEOCONTROL GmbH s r.o., bylo co možná 
nejvyšší zamezení ohrožení, vycházejících ze škodlivých látek jejich šířením“.  

Přitom je upozorňováno na skutečnost, že se přísně vztahu nejedná o sanaci ve vlastním 
slova smyslu, ale o zajištění dotčených nemovitostí. Mělo tak být zamezeno přetrvávajícím 
imisím vzduchem a snížena další zátěž podzemních a povrchových vod [15]. Projekt 
společnosti SAXONIA se tedy zaměřil na aplikaci odpovídajích opatření ve formě rozhodnutí 
pro konkrétní lokality a objekty tak, aby bylo dosaženo zmírnění emisí. V žádném případě ale 
nemělo být dosaženo "úplného odstranění stávají zátěže / škod" [16]. Podle této zásady byly 
nakonec definovány cíle sanace pro jednotlivé objekty. V tabulce 6-1 jsou uvedeny objekty a 
příslušné cíle, popsané již v kapitole 4. Dosažení cílů sanace bylo navíc posuzováno 
s odkazem na příslušné zprávy, zpracované po ukončení sanačních opatření pro konkrétní 
objekty. Cílových hodnot zajištění, případě sanace bylo dosaženo kontrolovanou realizací a 
dodržením předepsaných požadavků pro všechny objekty, zahrnutého do projektu 
společnosti SAXONIA. Tím lze formálně potvrdit úspěšnost provedených sanačních opatření. 

Cíl předložené sutide spočíval v řešení otázky, zda se úspěšnost sanace kromě formálního 
aspektu projevila i ve vývoji kvality podzemní a povrchové vody. Výsledem vyhodnocení 
monitoringu vody, provozovaného společností SAXONIA, lze doložit trvalou účinnost 
sanačních opatření pro konkrétní objekty, jak bylo detailně popsáno v kapitole 5.3 a 
souhrnně uvedeno v tabulce 6-1. Úspěšnost sanace je nejlépe patrná v oblasti usazovací 
nádrže a komplexu výsypek v areálu hutě ve Freibergu. Přestože lze na přítoku i odtoku 
z usazovací nádrže i nadále prokazatelně zaznamenat výskyt škodlivých látek ve vodě, došlo 
k výraznému snížení obsahu těžkých kovů a množství vody především ve vertikálním směru. 
V případě komplexu výsypek byly na obou příslušných měrných profilech zaznamenány 
enormní poklesy, které lze jasně klást do kontextu se sanančními opatřeními. Jako další 
příklad prokazatelné úspěšnosti sanace je nutno uvést lokalitu Alte Zinnhütte. Jak 
v přípovrchovém odtoku podzemní vody, tak i v dotčeném úseku vodního toku Münzbach 
jako bezprostředně přiléhajícího recipientu bylo možno sledovat jednozačně klesající obsah 
těžkých kovlů a arzénu (viz kapitoly 5.3.6 a 5.4.4). Zatímco lze účinnost provedených 
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sanačních opatření pro uvedené objekty dobře doložit, je to v případě jiných objektů, 
případně  lokalit výrazně obtížnější.  Na lokalitě hutě ve Freibergu se to týká v prvé řadě 
centrální plochy, nápadný nárůst teploty a zčásti stoupající obsahy škodlivin především na 
profilu GWM 2338 zde neodpovádají očekávanému obrazu.  Jisté možnosti pro vysvětlení 
tohoto vývoje se zdají v každém případě souviset se sanací, probhající v souvislosti s 
investicemi a s tím spojeným plošným zpevněním a zástavbou této lokality. To by mohlo 
způsobovat silnější ohřev přípovrchové hypotermické podzemní vody, který se odráží ve 
vyšších teplotách podzemní vody. Kromě toho nedochází k vsakování srážek, tím nenastává 
efekt ředění a v důsledku toho je možný dočasný nárůst koncentrací. Do jaké míry tyto 
procesy hrají v případě centrální plochy roli, nelze v současné době zjistit.     I přes uvedený 
rozdílný kvalitativní vývoj není ve vodním toku Stangenbergbach, prostřednictvím kterého 
probíhá z velké části hydraulické odlehčování z oblasti centrální plochy, dosud patrný žádný 
dodatečný negativní vliv. Naopak se situace od roku 1993 zlešila, především s ohledem na 
kadmium a zinek. 

Obtížnější je však vyhodnocení dlouhodobých dopadlů opatření na lokality Muldenhütten a 
Halsbrücke. V lokalitě Muldenhütten js na jednotlivých profilech patrné specifické rozdíly ve 
vývoji. Zatímco se zátěže v lokalitě Rauchblöße během monitoringu téměř nezměnily, byly na 
jiných místech, jako na skládce Otto-Deponie ve směru po rpoudu, v jihozápadní části 
v blízkosti bývalého kouřovodu, nebo také západně od skladu polotovarů, sledovány klesající 
trendy obsahu škodlivin (viz kapitola 5.3.2). Specifické jsou podmínky v oblasti výsypky 
strusek v oblasti oblouku řeky Muldy. I zde došlo v důsledku povodní k nezvratné změně 
situaci měrných profilů, v důsledku čehož bylo nutno nahradit profily, které zde existovaly již 
od počátku devadesátých let 20. století. V průběhu monitoringu byly na náhradních profilech 
patré rozdíly k předchozímu profilu především pro obsahy těžkých kovů a arzénu. Ty bylo 
možno interpretovat jako důkaz dopadů sanace a izolace staré arzénové hutě na snížení 
emisí. Uvažovat však lze i efekty ředění v důsledku břežní filtrace Freiberské Muldy a nové 
uspořádání hydraulických podmínek v povodí profilu v důsledku povodně v roce 2002. Na 
tomto místě je nezávisle na skutečné příčině zřejmé, že i přes důkladné, odborné plánování, 
na kterých místech mají být měrné profily instalovány, je určení přiřazení jímaných vod ke 
konkrétnímu profilu obtížné. Nelze tedy vždy jednoznačně zjistit, jaký podíl má která reliktní 
zátěž na naměřené kvalitě vody. V důsledku toho lze obtížně určit úspěšnost sanace 
prokazatelného měření. Kromě toho je nutno v případě obou profilů v oblouku řeky Muldy 
nutno poznamenat, že průsak, případně podzemní vody, které se zde vyskytují, jsou 
s největší pravděpodobností napájeny z přítoků z celé průmyslové zóny Muldenhütten. 
Původ těchto přítoků zřejmě sahá až do oblasti Rauchblöße. Nezanedbatelný podíl může 
kromě toho připadat na i nadále odkryté svahy výspyky strusek [44]. Celkobě lze úspěšnost 
sanace na lokalitě Muldenhütten doložit pomocí monitoringu vody jen částečně, což ale s 
přihlédnutím k historii využívání tohoto území a jeho staletému, antropogennímu utváření a 
nahromadění látek, není udivující. 
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Lokality  

 Tabulka 23 : Seznam nejd ůležit ějších objekt ů, řešených v rámci sana čního projektu 
spole čnosti SAXONIA a jejich cíl ů sanace a vyhodnocení jejich spln ění 

Objekt                          Cíle zajišt ění / sanace                                             Posouzení 
dosažení cíl ů 

Usazovací nádrž 

 

Komplex výsypek 

Trvalé zamezení škodlivých vlivů uložených kontaminovaných odpadů na životní prostředí 
prostřednictvím vhodných opatření k zajištění, sanaci a rekultivaci [83]. 

Vytvoření trvalé, stabilní, konečné konturym zarytí a vysázení zeleně, snížení emisí 
prostřednictvím průsaku s přípustným zbytkovým průsakem < 12 %. 

Zajištění usazovací nádrže zahrnovalo výstavbu vrsty pro odvodňování in-situ a následnou 
izolaci povrcho pomocí umělohmotné izolační fólie a minerální vrstvy. Pomocí kontrolované 
realizace uvedených opatření byly uložené kaly vhodným způsobem zajištěny. Na ploše byla 
provedena rekultivace. Tím bylo po formální stránce vyhověno zadanému cíli [84]. 

Škodliviny jsou rozhodujícím způsobem emitovány průsakem. Kvalitním utěsněním povrchu 
došlo k zamezení pronikání  

srážkové vody do tělesa skládky. V důsledku toho dochází k výraznému snížení, případně 
zamezení uvolňování a mobilizace škodlivin a jejich transportu průsakem. To bylo potvrzeno 
v rámci monitoringu během fáze následné péče enormním poklesem průtočného množství 
na obou profilech pro měření průsaku 2401 a 2402. Došlo rovněž k výraznému snížení 
celkové minieralizace, velké části těžkých kovů a arzénu a obsahu těkavých halogenovaných 
uhlovodíků, které do jisté míry fungují jako indikační hodnota [84]. Poslední uvedené se táká 
rovněž páru měrných profilů GWM 2216/2220, který se nachází níže po proudu, čímž jsou 
patrné pozitivní dopady v horizontálním odtoku. 

Sanace komplexu výsypek, která proběhla ve dvou významných krocích (severní a jižní 
strana) zahrnula provedení výplně zářezu, opatření pro zahoření, zajištění nádrže o objemu 
500-m³ a následně vytvoření kontury, odvodnění, minerálního zakrytí, případně  izolace a 
výsadbu zeleně.  Cíle sanace pro celý komplex výsypek lze řádnou realizací a dodržením 
předepsaných požadavků na zakrytí považovat za splněné [85, 86]. 

V rámci monitoringu vody bylo kromě toho možno zjistit na profilech GWM 2101 a 2700 na 
odotku z komplexu výsypek výrazný pokles stavů vod, vodivosti a obsahu škodlivin, 
především kadmia, zinku a těkavých halogenovaných uhlovodíků.  Pokles zátěže bylo možno 
navíc zaregistrovat prostřednictvím územně prodloužené osy i na profilu GWM 2701 na 
jihovýchodním odtoku z areálu hutí. Tento pozitivní vývoj je nutno vidět v souvislosti se 
sanačními opatřeními a dokládá tak jejich úspěšnost. 
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Lokalita  Objekt  Cíle zajišt ění / sanace  Posouzení dosažení cíl ů 

 Halda výpalků • Trvalý stabilní tvar 

• Zakrytí, zajištění a vysazení 
zeleně 

• Snížení emisí prostřednictvím 
průsaku s přípustným 
zbytkovým průsakem, výrazně 
nižším, nežli 50%. 

Zajištění, které proběhlo v několika 
krocích (odklizení provizorní 
usazovací nádrže, zajištění 
radioaktivním cínových strusek, 
vytvoření profilu a zakrytí 
minerálními materiály, utěsnění 
vrchní pláně (trisoplast), odvodnění), 
bylo provedeno za dodržení 
požadavků plánu zajištění jakosti a 
kontrolováno během fáze následné 
péče. Tím byla potvrzena funkčnost 
zakrytí a splnění cílů sanace [87]. 

 

 

Centrální 
plocha (dílčí 
plochy 

bývalého 
zařízení na 
výroby 
kyseliny 
sírové,  

zařízení na 
zpracování 
kadmia a 
vyluhování 
zinku) 

Snížení emisí podzemní vodou 
s přípustným zbytkovým 
průsakem výrazně lepším, 
nelži 50% (dílčí plochy výrobny 
kyseliny sírové a zařízení na 
zpracování kadmia) 

• Snížení emisí prostřednictvím 
průsaku s přípustným 
zbytkovým průsakem cca 50 % 
(dílčí plocha zařízení na 
vyluhování zinku) 

Situace ohledně kontaminací na 
centrální ploše se zlepšila ve dvou 
směrem:     Vytěžením a likvidací 
výrazného objemu zatížené půdy 
došlo ke snížení místního potenciálu 
škodlivých látek.         V důsledku 
zpevnění a zastavění plochy v 
souvislosti s realizovanou investicí 
společnosti Deutsche Solar AG, a.s., 
bylo kromě toho téměř zamezeno 
vytváření průsaku.   Tím lze cíle 
sanace celkově vyhodnotit jako 
splněné [88]. 

 Stará 
arzénová huť 
(Alte 
Arsenhütte) 

Trvalé zajištění zdroje škodlivin 

Úplně přerušení emisí 
vzdušnou cestou a téměř úplně 
přerušení emisí vodní cestou 
za účelem zamezení emisí 
škodlivých látek. 

Jak zajištění, tak i zamezení emisí 
vzdušnou cestou lze s ohledem na 
provedené sanační práce (stržení 
budov, položení materiálu RC na 
pláni, zakrytí svahů několika 
vrstvami, izolace pláně pomocí 
asfaltové vrstvy) považovat splněné. 

Ohledně šíření škodlivin vodní 
cestou je nutno konstatovat, že 
povrchové vody, odváděné z toho 
objektu do řeky Muldy, prokazatelně 
nevykazují žádnou zátěž.  Z hlediska 
šíření škodlivých látek průsakem je 
ve zprávě o provedené sanaci 
uváděn zbytkový průsak z plochy, 
zajištěné asfaltem, případně 
bentonitem, ve výši cca     3%, což 
vyhovuje předepsanému cíli sanace 
[44]. 

Kontrola úspěšnost sanace pomocí 
měrného profilu GWM 4088 a 
náhradního profilu GWM 4080 
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neumožňuje rozeznat žádný 
jednoznačný směr vývoje, přestože 
obsah těžkých kovů a arzénu na 
profilu GWM 4080 je výrazně nižší, 
nežli bbyl na předchozím profilu 
GWM 4088. 

 

 

Skládak Otto-
Deponie 

• Trvalý stabilní tvar 

• Zakrytí, zajištění a vysazení 
zeleně 

• Snížení emisí prostřednictvím 
průsaku s přípustným 
zbytkovým průsakem < 12 % 

• Za pomoci provedených opatření 
(vytěžené a přeložení materiálu 
bývalého úložiště, vytvoření profilu a 
stabilního tvaru, minerální utěsnění 
a zakrytí, systém odvodnění) bylo 
cílů sanace dosaženo, což podtrhují 
především nižší, nežli požadované 
hodnoty průsaku, kladené na 
minerální těsnění (požadovaná 
hodnota:      ≤10-7 m/s,      skutečná 
hodnota:      ≤10-9 m/s) [89]. Trvalost 
je od doby ukončení těchto prací 
monitorována potvrzována v rámci 
fáze následné péče. 

• Během monitoringu ve fázi 
následné péče byly na profilo GWM 
4200, umístěného na odtoku, 
sledovány klesající obsahy olova, 
kadmia azinku a klesající trend 
vodivosti, což ukazuje na účinnost 
opatření. 

  

Výsypky strusek v oblouku řeky Muldy 

 

Lokalita Rauchblöße 

Kouřovody 

Trvalý stabilní tvar, zamezení emisí části v důsledku splachu, gravitačního pohybu částic a 
odnosu větrem 

Snížení podílu srážkové vody na průsaku s přípustným zbytkovým průsakem <60 % (ve 
vztahu na celkovou míru infiltrace v oblasti výsypky) 

Odstranění ohrožení dioxinem z uložených popílků v důsledku přímého kontaktu a odnosem 
větrem při dodržení statutu ochrany přírody 

Minimalizace rizika 

šíření škodlivých látek vodní cestou, stabilní zajištění objektu především pomocí výrazného 
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snížení rizika možných propadů terénu [92, 93]. 

Pomocí pelasgického zdiva a vydlážděním svahu (během první etapy bylo dosaženo  

jednak požadavků na stabilitu současně  

I zajištění úpatí svahu proti odnosu materiálu především v důsledku eroze povodňovou  

vlnou v případě povodní [90]. 

Prostor pro zadržování eroze, vytvořený nad zadlážděným svahem, a zakrytím pláně a ploch 
vnitřních svahů byl minimalizován gravitačně podmíněný přesun částic a odnost větrem. 

Snížení průsaku bylo dosaženo přiměřenými prostředky použitím  

izolačního materiálu (Trisoplast®) pro celou plochu výsypek [91] 

Sanace výsypek strusek v oblouku řeky Muldy představuje zdařilý kompromis mezi sanací 
reliktní zátěže a ochranou památek. 

Díky zakrytí obou sanovaných oblastí v lokalitě Rauchblöße dvěma vrstvami drcené ruly 
došlo k trvalému přerušení transferu mezi půdou a člověkem.  Formou minimálních zásahů v 
evropsky významné lokalitě tak byly cíle sanace splněny. 

V rámci několika časově a prostorově oddělných etap byly zrealizovány následující 
komplexní sanační práce: Odklizení a likvidace uložených popílků, odčerpání a likvidace 
průsaku, vyplnění poddolovaných prostor hnědouhelným popílkem, případně  Betonem, 
hornické zajištění závalů, vybudování drenáží v určitých úsecích, odstranění otevřených 
prostorů. Odstraněním potenciálních zdrojů škodlivin (popílky) a imobilizací prostřednictvím 
výplně došlo k minimalizaci uvolňování škodlivých látek. Současně došlo ke snížení rizik 
porpadů a závalů a zajištění objektu. Předepsané cíle sanace tím byly splněny [93]. 

Kromě toho se po skončení sanačních opatření projevil v monitoringu vody pozitivní vývoj na 
profilu GWM 4142 (průběžný nárůst pH a pokles vodivosti a obsahu těžkých kovů a arzénu). 
To pravděpodobně souvisí se sníženým šířením škodlivin prostřednictvím kouřovodu, což 
vede k nižšímu zatížení přítoku na profilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita  Objekt  Cíle zajišt ění / sanace  Posouzení dosažení cíl ů 
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 Šachtová pec I 
a sklad 
polotovarů 

•Odstranění kontaminace 
dioxinem a zamezení 
jeho transportu do 
Freiberské Muldy 

• Tvralé zajištění stability 
stávajícíh opěrných zdí a 
vyrubaných prostor 

Snížení emisí 
prostřednictvím průsaku s 
řípustným zbytkovým 

průsakem cca 50% 
(vztaženo na celkovou 
plochu) 

Za pomoci provedených prací 
(přesun materiálů, obsahujících 
škodlivé látky, zajištění ploch 
pomocí zakrytí minerálním 
materiálem, případně izolací pomocí 
trisoplastu či asfaltu, jímání 
srážkových vod a odvodnění, 
vyplnění vyrubaných prostor, 
vytvoření čelních násypů při 
opěrných zdích s zakrytím a 
vysazenou zelení) lze požadované 
cíle zajištění považovat za splněné 
[47]. 

• Výsledkem bilance infiltrace pro 
plochy objektu byl zbytkový průsak 
42,9%.  I za předpokladu 
nepříznivých podmínek byl po 
sanaci dodržen podíl průsaku ve 
výši 47,5% , čímž byl sanační cíl v 
obou případech splněn. 

 

 

Skládka odpadů 
Hilbersdorf 

• Trvalý stabilní tvar 

• Zakrytí, zajištění a 
vysazení zeleně 

• Snížení emisí 
prostřednictvím průsaku 
s přípustným zbytkovým 
průsakem < 50 % 

• Při dodržení zákonem stanovených 
požadavků v dotčené EVL byly cíle 
sanace splněny za pomoci 
kontrolovaně prováděných opatření, 
která se skládala z vytvoření tvaru, 
odvodnění a zakrytí minierálními 
materiálem (kf<10-7 m/s) [94]. 

 Horní výsypka 
strusek 

• Trvale stabilní tvar 

• Zakrytí, zajištění a 
vysazení zeleně 

• Snížení emisí 
prostřednictvím průsaku 
s přípustným zbytkovým 
průsakem cca 50 % 

• Realizací zajištění lokality 
(vytvoření profilu a tvaru tělesa 
skládky, zakrytí pláně a svahů 
v sanační zóně 2 až 4 minerálním 
materiálem, odvodnění a vysázení 
zeleně) bylo zamezeno rizikům, 
vyplývajím z nestability, a šíření rizik 
vzduchen nebo přímým kontaktem. 

• Použitím materálů s propustností, 
jejíž hodnot výrazně přesahují 
hodnoty, které byly pro zakrytí 
oblasti požadovány (kf << 10-7 m/s), 
byl zbytkový průsak po zakryté 
oblasti odhadnut na < 30 %.    Díky 
tomu bylo možno splni cíl sanace, 
cca 50% zbytkového průsaku, 
dosáznout pro celé těleso výsypky 
včentě nedotčené části SZ 1. 
[95]. 
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Výsypka 
Pochwerkshald
e 

• Trvale stabilní tvar 

• Zakrytí, zajištění a 
vysazení zeleně 

• Snížení emisí 
prostřednictvím průsaku 
s přípustným zbytkovým 
průsakem cca 50 % 

• Požadavky na vlastnosti materiálů 
byly v případě provedených opatření 
(změna profilu tělesa výsypky, 
zakrytí, odvnění, vysázení zeleně) 
překročeny (požadovaná hodnota: 
kf < 10-6 m/s, skutečná hodnota: kf < 
10-8 bis 10-10 m/s). Předepsaných 
cílů sanace tak bylo bezpochyby 
dosaženo [96]. 

 

 

Výsypka 
strusek "Hohe 
Esse" 

• Snížení emisí prachu o 
60-80% 

• Provedená opatření zahrnovala 
zajištění úpatí výsypyk pomocí zdi a 
lomového kamene, oblastí s 
uloženými rafinačními struskami 
kamenným záhozem, inženýrsko-
biologické zajištění rafinačních 
strusek pomocí dřevin a zamezení 
účinků větru pomocí pásů dřevin a 
křovin.   Emisím prachu bylo 
zamezeno pomocí kamenného 
záhozu na ploše o rozloze cca 1 000 
m² (25,6 %) v oblasti uložení 
rafinančních strusek [97]. Na 
zbývající ploše o rozloze 2.900 m²  , 
která byla zajištěna inženýrsko-
biologickými postupy, se vysazená 
rostlinná společenstva zhruba 10 let 
po sanaci stabilizovala [98]. Díky 
tomu lze vycházet z účinnosti při 
zamezování emisí prachu. 

Lokalita  Objekt  Cíle zajišt ění / sanace  Posouzení dosažení cíl ů 

   • Celkově lze sanaci považovat s 
ohledem na požadavky památkové 
péče a ochrany přírody a specifické 
podmínky na této lokalitě za 
úspěšné kompromisní řešení. 

 

 

Průmyslová 
zóna 
Halsbrücke 
(pozemek č. 
174/47) 

• Snížení / zamezení 
transportu částic, 
obsaujících těžké kovy, 
větrem 

• Snížení emisí 
prostřednictvím průsaku 
s přípustným zbytkovým 
průsakem cca 50 % 

• Díky provedeným pracím 
(vytvoření profilu, zakrytí, 
odvodnění, vysázení zeleně) lze 
požadované cíle sanace při dodržení 
požadavků na vlastnosti materiálu (kf  
≤ 10-6 m/s) a s vyšší, nežli 
požadovanou mocností zakrytí, 
považovat za splněné.  

 Areál šachet 
Davidschacht a 
výsypka 
Grobbergehalde 

• Snížení emisí 
prostřednictvím průsaku 
s přípustným zbytkovým 
průsakem, výrazně 
nižším, nežli 50%. 

• Díky částečnému zpevnění a 
zastavění plochy bývalého areálu 
Davidschacht a dodržením 
předepsaných požadavků na 
provedené sanančí práce v případě 
pláně výsypky Grobbergehalde 
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(vybudování systému izolace 
povrchu pomocí trisoplastu, 
odvodnění) lze konstatovat dosažení 
cílů sanace [100]. 

 Usazovací 
nádrž 
Davidschacht 

• Odstranění rizika, 
případně -jeho snížení 
pro  

povrchové vody 
v důsledku emisí kadmia 
(snížení emisí kadmia ve 
formě mnosžví o 80%) 
[52]. 

• Dosažení cílů sanace nelze v 
současné době ještě posoudit, 
jelikož realizace sanačních opatření 
dosud nebyla zahájena. 

 Usazovací 
nádrž 
Hammerberg 

• Trvale stabilní tvar 

• Zakrytí, zajištění a 
vysazení zeleně 

• Snížení emisí 
prostřednictvím průsaku 
s přípustným zbytkovým 
průsakem cca 50 % 

• Dosažení cílů sanace nelze v 
současné době ještě posoudit, 
jelikož realizace sanačních opatření 
dosud nebyla ukončena. 

 Lokalita Alte 
Zinnhütte 

• Trvale stabilní tvar 

• Zakrytí, zajištění a 
vysazení zeleně 

• Snížení emisí 
prostřednictvím průsaku 
s přípustným zbytkovým 
průsakem cca 50 % 

• Sanační opatření, prováděná ve 
vlastní odpovědnosti společnosti 
SAXIONA probíhala za dodržení 
úředně povolených a předepsaných 
požadavků (limitní hodnoty pro 
použití materiálů, mocnost zakrytí, 
složení vrstev a vlastnosti 
materiálů).        Plánovaný záměr tak 
byl s úspěchem dokončen, dosažení 
cílů sanace bylo potvrzeno [101]. 

•  Klesající koncentrace těžkých 
kovů a arzénu, především kadmia a 
zinku na profilu GWM 2332 a na 
vodním toku Münzbach na profilu 
OBF32901 představují jasný doklad 
snížení emisí škodlivých látek a 
celkově úspěch sanačních opatření.  

 

 

Výsypka 
strusek 
Halsbach 

• Trvalý stabilní tvar 

•  zajištění pomocí 
zakrytí a vysázení zeleně 
pro zamezení eroze  

• Snížení emisí 
prostřednictvím průsaku 
s přípustným zbytkovým 
průsakem cca 50 % 

• Řádnou realizací opatření (snížení 
sklonu svahů, zajištění paty svahů, 
zakrytí, odvodnění, vysázení zeleně) 
byly odstraněny, případně sníženy 
potenciální zdroje rizik (emise a 
imise škodlivých látek, radioaktivní 
zátěž, stabilita) za dodržení 
předepsaných požadavků (mocnost 
zakrytí, složení zakrytí, složení 
materiálů, sklon svahů atd.). Tím 
bylo dosaženo sanačních cílů [102]. 

• I přes nejednotný vývoj ukazují 
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klesající stavy vod a zčásti snížené 
obsahy škodlivin po ukončení 
sanačních opatření na účinnost 
opatření. 

  

V případě lokality Halsbrücke, došlo k výrazné změně původně koncipované situace 
měrných profilů, jejichž těžiště se nacházelo na horní výsypce strusek. Tato změna byla 
způsobena povodní v roce 2002. Průběžný monitoring, který měl sledovat situaci na odtoku 
před a po provedení sanačního zásahu během dostatečně dlouhého období měření, tak již 
nebylo možno realizovat.  Přestože lze v oblasti horní výsypky strusek mezi lety 1997 a 2008 
konstatovat po porovnání výsledků z profilů GWM 3114 a 3150 snížení obsahu těžkých kovů 
(faktor 4 až více než 20), umožnují výsledky jednotlivých profilů, popsané v kapitole 5.3.3, 
pouze omezený pohled a výpovědní schopnost. Skutečnost, že hodnoty, stanovené pro 
opatření, nebyly v rámci monitoringu na profilu GWM 3150 dosahovány, byla v konečném 
důsledku rozhodující pro ukončení monitoringu, jelikož nebylo možno předpokládat další 
zlepšování stavu. Za uvedených okolností nelze celkově na základě monitoringu vody, 
provozovaného společností SAXONIA, posoudit, do jaké míry měla sanace v dílčí oblasti vliv 
na kvalitu vody. 

K komplexu Davidschacht je nutno poznamenat, že v tomto případě ještě sanační práce na 
nejdůležitějších objektech dosud probíhají (usazovací nádrž Hammerberg), případně ještě 
nebyly provedeny (usazovací nádrž Davidschacht). V důsledku toho dosud není možné 
úspěšnost sanace, jejíž formální dosažení spočívá v ukončení opatření, posoudit. Přestože 
výsledky profilů pro sledování podzemní vody od roku 2004 a profilu MP 3119 v období 
sanace usazovací nádrže Hammerberg od roku 2014, vykazují částečně klesající trend 
obsahu látek (viz kapitola 5.3.4), bude trvalou účinnost těchto opatření možno komplexně 
posoudit teprve později. 

Kromě specifických výsledků jednotlivých lokalit z monitoringu společnosti SAXONIA, týkající 
se především přípovrchových podzemních vod, byla pozornost zaměřena na Freiberskou 
Muldu jako útvaru povrchové vody, který byl rozhodujícím způsobem postižen. Dostupnost 
dlouhotelých řad měření relevantních obsahů prvků v kombinaci s hodnotami průtoku ze 
saské zemské monitorovací sítě přitom umožňují vytvoření dlouhodobého přehledu jak o 
vývoji koncentrací, tak i látkového množství. Z vyhodnocení v kapitolách 5.4.1 a 5.5.1 je 
patrný diferencovaný obraz. Zatím co pro arzén byly pro období 1993 až 2018 zjištěny 
nejnižší hodnoty, je v případě sledovaných těžkých kovů z velké části patrný pokles 
koncentrací a množství. To platí pro horní tok (profil OBF31400) až po koncový bod 
řešeného území v Halbrücke (profil OBF31600), i když jednotlivé prvky zde vykazují 
rozdílnou charakteristiku. Na základě niklu se například jasně ukazuje role zátěže před 
lokalitou Muldenhütten. V případě této látky, obsažené v analytickém spektru projektu 
společnosti SAXONIA pouze částečně, jsou rozdíly koncentrací a množství mezi profily nižší, 
než v případě většiny ostatních prvků. Kromě toho vykazují klesající trendy téměř paralelní 
průběh. Na základě toho je usuzováno na nižší vliv imisí niklu v Muldě. Ve srovnání s tím lze 
pro thálium i přes jeho zpočátku (do roku 2005) vyšší mez detekce konstatovat jasný rozdíl 
po revíru Muldenhütten. Během následujících let však již tento prvek nelze na žádném profilu 
kvantifikovat. Následně pak i množství tohoto prvku dosahuj mizivě nízkou míru. Zdá se, že 
do roku 2005 představoval významný faktor vodní tok Hüttenbach, který od té doby již není 
napájen kanalizačním systéemem freiberské hutě a odvádí výlučně povrchové vody (viz 
kapitole 5.4.2). V případě Freiberské Muldy si zvláštní pozornost zaslouží kadmium a zinek. 



  
_________________________________________________________________________________ 

226 
 

V případě obou je nápadné, že se situace na profilu OBF31500 na vstupu do lokality 
Muldenhütten liší od ostatních profilů. Zatímco koncentrace na horním toku v Berthelsdorfu 
(profil OBF31400) poklesly, zůstává profil OBF31500 tímto vývojem nedotčený. Na odtoku 
jsou však v Hilbersdorfu a Halsbrücke opět registrovány vyšší poklesy s výraznějšími 
klesajícími trendy. V případě vývoje množství obou prvků, popsaného v kapitole 5.5.1, je sice 
pro profil OBF31500 uváděno snížení množství až 45%, to je však výrazně nižší, nežli na 
profilu OBF31510 (až o více než 70%) nebo OBF31600 (až o více než 60%). Ještě výrazněji 
se tato skutečnosti ukazuje v rozdílu množství na obou profilech OBF31500 a OBF31510, na 
kterém jsou změny v oblasti Muldenhütten nejlépe patrné. Nezávisle na tom, že ve 
sledovaném úseku vodního toku dochází i nadále k imisím, se tyto imise v případě zinku 
snížily o více než třetinu a v případě kadmia o téměř tři čtvrtiny. Kromě toho byly klesající 
trendy zaznamenány i pro měď a nikl, které jsou však mnohem silnější, nežli v případě 
kadmia a zinku. Další důležitý poznatek lze zísak z bilance množství ve vztahu na profil 
OBF31600 v Halsbrücke (viz 5.5.6). Při porovnání dvou vybraných časových období se 
během více než 10 let obraz výrazně proměnil. Jestliže ještě až do začátku 21. století 
pocházely s 66%, případně  50% největší podíly kadmia a zinku z blíže neidentifikovatelných 
zdrojů, pak to po roce 2015 bylo již poue 30%, případně  25 %. Blíže neidentifikovatelné 
zdroje zahrnují jak areál Muldenhütten, tak i odtok z freiberské hutě jako bodové imise, které 
v dřívějších letech byly příčinou ne nevýznamné části zátěže vod. Uvedené výsledky však 
dokazují, že se situace především v oblasti lokality Muldenhütten zlepšila. Přitom je nutno 
vycházet z toho, že to souvisí s dopadem opatření, zrealizovaných v rámci projektu na řešení 
reliktních zátěží společnosti SAXONIA, které celkově přispěly ke zřejmému snížení imisí 
látek. Na tomto místě je nutno znovu upozornit na to, že cílem projektu nebylo obecné 
zlepšení stavu vod, ale že se jedná o jeho dlouhodobý důsledek. V tomto kontextu je nutno i 
vnímat veškerá provedená opatření a jimi dosaženou úspěšnost sanace. V tomto ohledu je 
nutno snížení koncentrací, případně množství, které lze na jednotlivých lokalitách a zčásti i v 
rámci Freiberské Muldy zjistit,  hodnotit jako významný úspěch. 

Závěrem je nutno se ještě krátce zmínit o skutečnosti, že v případě Freiberské Muldy existují 
i nadále vysoké zátěže a že především celkové obsahy prvků jako arzén a olovi například 
téměř neklesly.  To je s ohledem na charakteristiku území od Muldenhütten až po Halsbrücke 
pochopitelné. Kromě reliktních zátěží, spravovaných společností SAXONIA, existují i další 
vlivové faktory geogenního a antropogenního původu. Významnou geogenní komponentou 
jsou existující rudné žíly, především ve směru N-S, jejichž výchozy se občas nacházejí 
v oblasti Muldy a působí tak jako přirozená drenáž. Kromě toho se v revíru Freiberg nachází 
řada geogenních znečištění dolů ve formě zbytkových obsahu rud. Ty se pak sítí výlomů 
dostaly do Muldy. Zde je třeba uvést náhon Hüttenrösche, který hraje roli v oblasti 
Muldenhütten, nebo i odvodňovací štoly VGS a HSU, které společně s náhonem Roter 
Graben představují významný zdroj imisí v Halsbrücke (viz kapitoly 5.4.5 a 5.5.5). Jejich vliv 
je patrný především v bilanci množství, kdy především v úseku za štolou VGS pochází třetina 
až více než dvě třetiny prvků, naměřených v Muldě v Halsbrücke, ze štoly VGS. 
Prostřednictvím těchto cest se do Freiberské Muldy dostávají i nadále velká množství arzénu 
a těžkých kovů, které se uplatňují jako bodové imise a v důsledku toho je lze jen obtížně 
řešit. Do budoucna je tak nutno i nadále počítat se zátěží Muldy v oblasti Freibergu, kterou 
zřejmě nebude možno snížit v takové míře, v jaké je požadována směrnici 2000/60 ES, 
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky  
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7        Optimalizace managementu monitoringu  

Na základě získaných pozatků a částečně doložitelné úspěšnosti sanačních prací se naskýtá 
otázka, zda a do jaké míry je nutno dosavadní sledování vody optimalizovat. Základním 
cílem musí být i nadále zajištění pravidelné a průběžné kontroly, z níž lze získat poznatky o 
množství a kvalitě útvarů vody ve Freiberském regionu. V kontextu směrnice 2000/60/ES a 
s ní souvisejícími cíli z toho vyplývá především pro rozhodující vodní útvary povinná nutnost 
na úrovni spolkové země. V případě zajištěných reliktních zátěží existuje rovněž požadavek 
na monitorování v rámci fáze následné péče. Pro realizaci cíleného monitoringu je v obou 
případech třeba zvážit, jaký rozsah je přiměřený. Konec konců cíl je rozhodující pro 
rozhodnutí, jaký druh a způsob monitoringu bude použit.  V následující části bude uvedeno 
několik poznámek, do jaké míry by bylo možno situaci monitoringu optimalizovat z pohledu 
předložené studie. 

Obecně je třeba nejprve konstatovat, že profily, zahrnuté do monitoringu, provozovaného 
společností SAXONIA, pokud tedy ještě nebyly demontovány, jsou v plném rozsahu funkční. 
Tento stav se daří udržovat díky potřebné údržbě (například odstraňování písku). Lze 
vycházet z toho, že se to týká rovněž těch profilů, které byly předány Svobodnému státu 
Sasko (4160 nezakrytý sklad polotovarů Muldenhütten a 4151 výsypka strusek Halsbach) a 
které jsou nadále provozovány Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství 
a geologii. Z pověření tohoto úřadu jsou profily, převzaté společností SAXONIA, sledovány 
prostřednictvím jednorázového sběru vzorků jednou ročně.  K těmto profilům zatím nepatří 
profil v Muldenhütten, i když by to mohlo být z hlediska minimálního pravidelného odběru 
vzorků v zemské monitorovací síti zajímavé.  To se zdá být přiměřené právě s ohledem na 
nízkou četnost vzorkování, aby bylo možno si udržet přehled o kvalitě a registrovat velmi 
dlouhodobé změny. Pro detailní závěry, především ke krátkodobějším trendům, však tento 
postup není především v případě větších výykyvů obsahů, vhodný. Z tohoto pohledu by 
mohly být zajímavé i další profily v Muldenhütten. V rámci monitoringu, realizovaného 
prostřednictvím zemské sítě, jsou odebírány i vzorky z profilů, které jsou aktuálně součástí 
monitoringu společnosti SAXONIA (profily GWM 2220 a 2339). Pro zamezení zdvojení 
termínů při odběru vzorků by bylo vhodné dosáhnout lepší vzájemné koordinace. 
Koordinované termíny pro odběr vzorků by byly z odborného prospěšné především pro ty 
profily, které se nacházejí na stejném útvaru povrchové vody (například Stangenbergbach). 

Jak bylo patrné z bilance množství, pochází velká část arzénu a těžkých kovů ve Freiberské 
Muldě ze štoly VGS a tím tedy z náhonu Roter Graben.  Ten již podléhá pravidelnému 
sledování z úrovně zemských úřadů, které by mělo pokračovat i nadále. Kromě analytického 
určování kvality by bylo významné rovněž sledování průtoku, což do budoucna umožní 
formulovat závěry k imisím látek. Dosud lze vycházet pouze ze starších průzkumů ohledně 
přivádění vody, čímž je výpovědní schonost k aktuální situaci omezená a vychází pouze z 
předpokladu, že nedošlo k žádným větším změnám. Pokud se týká množství vody, lze pro 
Freiberský region obecně konstatovat deficit, jelikož data k profilům pro sledování povrchové 
a podzemní vody nejsou k dispozici. Skutečností je, že sledování průtoku povrchových vod je 
časově náročnější a není tak z pochopitelných důvodů prioritní. V případě dostupné 
infrastruktury, jako například  měrné přelivy, nebo jasně definovaná místa, na kterých se 
koncentruje odtoku, jsou časové nároky ještě únosné. To by mohlo představovat 
kompromisní řešení. S ohledem na profily pro sledování podzemní vody nepředstavuje 
měření stavu vod v rámci odběru vzorků pro analýzy dodatečné ároky a je proveditelné 
jednoduchým způsobem. Mělo by proto být cílem. 

Pro optimalizaci managementu sledování patří kromě rozšíření a upřesnění i opatření pro 
snížení rozsahu monitoringu. To hraje roli především během následné péče v případě 



  
_________________________________________________________________________________ 

228 
 

reliktních zátěží. Nezávisle na tom, že snížení počtu profilů může vést ke změnám v četnosti 
vzorkování na zbývajících profilech, lze pro nastavení monitoringu uvést dva hlavní důvody. 
Ukončení sledování je smysluplné tehdy, pokud byly cíle sanace dosaženy a pokud tato 
opatření měla prokazatelný úspěch. To se týká především lokality „Alte Zinnhütte“, na níž byl 
monitoring po úředním potvrzení od roku 2019 bez náhrady zastaven. Druhým důvodem pro 
ukončení sledování profilu nastane tehdy, pokud jeho výpovědní schopnost je perspektivně 
omezená, případně již není zajištěná. V případě monitoringu společnosti SAXONIA tím bylo 
postiženo několik profilů, které i přes detailní projektovou případu již následně nebyly 
reprezentativní. Nehledě na to je monitoring, především během fáze následné péče, vhodný 
k tomu, zachytit zásadní změny. Ovšem ve chvíli, kdy je dosažení stavu, od kterého již k 
žádným změnám nedochází a kvalita se v nijak principiálně dále nemění, je zastavení 
sledování oprávněným důsledkem. S ohledem na vysokou geogenní zátěž v oblasti 
Freiberského regionu je velmi relevantní. 

Z hlediska stragie monitoringu je významná rovněž vydatnost sledovaných vodních útvarů 
v souvislosti s vývojem klimatu. Jak se ukázalo například na lokalitě freiberské hutě, existuje 
vedle zásadní pravděpodobnosti „vyschnutí“ kolektorů přípopvrchových podzemních vod 
s nízkou mocností větší riziko vyschnutí především v letech s déletrvajícími obdobími sucha 
(například Profil 2700 několikrát a profil 2101 v roce 2018). Za předpokladu, že se klimatická 
změna bude vyvíjet podle prognóz (vyšší teploty, méně srážek), mohly by přípovrchové 
kolektory vést častěji jen málo vody.  Časté vysýchýní má nakonec za důsledek nemožnost 
získávat kvalifikované a reprezentativní vzorky, případně je získávát jen v omezené míře, což 
ztěžuje posouzení chemického stavu vody. V kombinaci s hlubinným odvodněním 
puklinovými kolektory až na úroveň štoly Rothschönberger Stolln by vypovídací schopnost 
stávajícíh profilů byla výrazně nižší. 

Ohledně aktuální situace monitoringu společnosti SAXONIA je pozornost zaměřená na obě 
lokality: na huť ve Freibergu a komplex Davidschacht.  V případě první lokality byl rozsah 
monitoringu během let zredukován na čtvrtletní vzorkování a sledování pouze místních 
parametrů a kadmium a zinek. Optimalizace by tedy mohla znamenat pouze zastavení 
sledování na určitých profilech. Nejvíce by se to nabízelo pro profil GWM 2101, na kterém 
došlo k drastickému poklesu obsahů. Pokud by se jevilo větší vysýchání tohoto profilu, bylo 
by možno uvažovat o jeho vyřazení. V případě profilů GWM 2031 a GWM 2220 by bylo 
možno uvažovat o předčasném ukončení sledování v případě, kdy by obsahy stagnovaly a 
nevykazovaly žádné stoupající trendy a kdy by zbytková zátěž s přihlédnutím k místním 
specifickům byla tolerovatelná. Ohledně zbývajícíh profilů 2338 a 2339 se jeví smysluplné 
monitoring s ohledem na aktuální vývoj (zčásti opět stoupající obsahy, průběh teploty vody) 
zachovat.  Co se týká komplexui Davidschacht (zde část usazovací nádrž Hammberberg), 
probíhá v současné době monitoring v souvislosti se sanací. Po ukončení sanace bude zprvu 
nutné v monitoringu během fáze následné péče pokračovat, aby tak bylo možno sledovat 
dopady opatření. Zde by bylo možno omezit náročnost monitoringu na minimální rozsah 
(profil na přítoku 3001, profil na odtoku 3002 a výtok krátce před Muldou 3119). 
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