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Anotace  

 

Diplomová práce je zaměřena na využití důlní vody z těžby rud z lokality Zlaté 

Hory jako alternativního zdroje pitné vody v případě nedostatku vody, například 

v důsledku sucha nebo havárie. 

Práce sestává ze tří částí, kdy první část vymezuje charakteristiku důlních vod ve 

vybrané lokalitě a možnosti čištění důlních vod z těžby rud. Ve druhé části je popsán 

technologický proces použitý pro úpravu zlatohorské důlní vody na vodu pitnou  

a v praktické části je experimentálně ověřena možnost využití tohoto technologického 

postupu pro danou úpravu důlní vody.  

 

Klíčová slova: Zlaté Hory, důlní voda, rudy, pitná voda, mikrofiltrace, neutralizace, 

iontoměniče 

 

Annotation  

 

The thesis is focused on the possibility to use mine water acquired during the 

process of ore mining in the area of the Gold Mountains, as an alternative source of 

drinking water in case of water shortage, such as drought or accident.  

The process consists of three parts. The first part defines the characteristics of mine 

water in the selected area and the possibility of treatment of mine water from mining the 

ore. The second part describes the technological steps involved in the process of 

transforming the mine water which comes from the area of Gold Mountains into drinkable 

water. In the practical part the process experimentally verifies the possibility of using this 

technological approach for the treatment of mine water. 

 

Key words: Gold Mountains, mine water, ores, drinking water, microfiltration, 
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POUŽITÉ ZKRATKY 

 

České  

DV                                        důlní voda/y 

ZH                                        Zlaté Hory 

ÚDV                                     úpravna důlních vod 

ČDV                                     čistírna důlních vod 

KTJ                                       kolonie tvořící jednotky 

MF                                        mikrofiltrace 

KNK4,5                                                   kyselinová neutralizační kapacita 

CHSKMn                                               chemická spotřeba kyslíku (manganistanem) 

CHSKCr                                                 chemická spotřeba kyslíku (dichromanem draselným) 

RL                                         rozpuštěné látky 

NL                                         nerozpuštěné látky 

RAS                                       rozpuštěné anorganické soli 

mg.l
-1                                                        

miligram na litr 

mmol.l
-1                                                  

milimol na litr 

mS.m
-1                                                     

milisiemens na metr 

ZF                                          formazinová jednotka zákalu 

 

Cizojazyčné 

AMD = acid mine drainage   důlní vody kyselé
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1 Úvod a cíl práce 

 

Cílem diplomové práce je prozkoumat a zhodnotit kvalitu a množství důlních vod 

(dále DV) přitékajících na ČDV v lokalitě Zlaté Hory v rámci ukončené těžby rud  

a vyhodnotit možnosti čištění (resp. úpravy) této vody tak, aby vyhovovala legislativním 

požadavkům na pitnou vodu. Je nutné si uvědomit, že v případě nedostatku povrchových, 

příp. podzemních zdrojů vod v důsledku sucha nebo havárie by zde měla být alternativa 

pro zajištění pitné vody, a nejen té.  

Diplomová práce navazuje svým obsahem na práci bakalářskou, která byla 

zaměřena na posouzení důlních vod z těžby rud v České republice. Bylo vytipováno šest 

lokalit z ukončené těžby rud, a to s ohledem na množství a kvalitu důlních vod. Odebrané 

vzorky DV byly podrobeny chemické analýze a výsledky byly zpracovány a porovnány 

s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 

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

a rozsah kontroly pitné vody. Jako kritérium pro volbu oblastí byly průtoky (dostatečná 

vydatnost) jednotlivých zdrojů vod. Za hraniční minimální průtok byla zvolena hodnota 

450 000 m
3
.rok

-1
. Dalším kritériem bylo složení důlní vody, přičemž byly vybrány důlní 

vody minimálně znečištěné. Pro zpracování diplomové práce jsem si z daných lokalit 

vybrala Zlaté Hory, kde se věnuji úpravě důlní vody v takovém rozsahu, aby byly splněny 

limity pro pitnou vodu, jež se stanoví Vyhláškou 293/2006 Sb.  

Z ČDV Zlaté Hory byly po důkladné rešerši odebrány vzorky důlní vody, a to jak 

na přítoku, tak na odtoku z ČDV, a byly provedeny jejich analýzy a testování zvolených 

postupů úpravy v laboratoři. 

První část práce se věnuje charakteristice důlních vod v lokalitě Zlaté Hory  

a možnosti čištění důlních vod z těžby rud. Zároveň popisuje technologický proces úpravy 

důlní vody na vodu pitnou. 

Druhá část - praktická (experimentální) část - je zaměřena na testování zvoleného 

postupu čištění (resp. úpravy) předmětných důlních vod. 

Závěrem jsou řešeny možnosti užívání takto upravených důlních vod. 
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2 Charakteristika důlních vod v lokalitě Zlaté Hory 

2.1 Důlní vody a jejich začlenění v legislativě České republiky 

 

Základním obecně závazným právním předpisem, vymezujícím důlní vody, je 

zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a úprav.  

Odstavec předpisu 44/1988:  

(1) Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do 

hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem 

nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až 

do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. 

(2) Organizace je při hornické činnosti oprávněna:  

a) bezúplatně užívat důlní vody pro vlastní potřebu, 

b) bezúplatně užívat na základě povolení vodohospodářského orgánu důlní vodu jako 

náhradní zdroj pro potřebu těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody vyvolanou činností 

organizace, 

c) vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do povrchových, popřípadě 

do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí pozemky způsobem a za 

podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a orgánem ochrany veřejného zdraví. 

(3) Při použití důlních vod podle odstavce 2 písm. a) a b) je organizace povinna pečovat  

o důlní vody a hospodárně je využívat. Použití důlních vod k jiným účelům upravují 

zvláštní předpisy.  

(4) K vypouštění jiných vod do důlních vod je třeba povolení vodohospodářského orgánu 

vydaného po dohodě s obvodním báňským úřadem.[18] 

Hlavním kritériem, kterým můžeme důlní vody charakterizovat, je důlní prostor, do 

kterého „všechny podzemní, povrchové a srážkové vody“ vnikly, a to bez ohledu na to, zda 

se tak stalo „průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním 
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srážkové vody, a to až do jejího spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními 

vodami“. [1, 2] 

Přitom důlními prostorami jsou všechna důlní díla a dále vyrubané, zavalené nebo 

založené prostory v hlubinných dolech, prostory po vytěženém ložisku v lomu, hliništi 

nebo po těžbě štěrků a písků z vody (tj. u ložisek nerostných surovin těžených pod 

hladinou spodních vod, v aluviálních nivách nebo ze dna vodního recipientu). [1, 2] 

Pro účely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), v platném znění (novela zákona č. 150/2010 Sb.) se důlní vody považují za vody 

povrchové, popř. podzemní a tento zákon se na ně vztahuje, pokud zvláštní zákon, v tomto 

případě horní zákon, nestanoví jinak. Současně zmocňuje vodoprávní úřad k vydání 

rozhodnutí stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových 

nebo podzemních. Při stanovení těchto podmínek postupuje vodoprávní úřad podle 

ukazatelů přípustného stupně znečištění vod uvedených v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve 

znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kde jsou uvedeny emisní limity pro jednotlivá odvětví 

těžby. [3, 33] 

Důlní vodou jsou tedy ty povrchové a podzemní vody, které vnikly do hlubinných 

nebo povrchových dolů, kamenolomů, hlinišť, štěrkoven a pískoven. Jsou to i doprovodné 

vody v těžených ropných a plynových ložiscích, které jsou součásti těžené nerostné suroviny, 

např. u ložisek zemního plynu a ropy, kdy při jejich těžbě jsou z ložiska vynášeny ložiskové 

kapaliny a důlní vodu lze vymezit až po separaci od těžené suroviny ze směsi, nebo vody, 

které jsou používány ke vtláčení do ložiska.[3] 

Vznikají většinou jako výsledek různých poměrů míšení přírodních  

i antropogenních (umělých) zdrojů nebo které jsou součástí těžené suroviny, popř. jsou  

v podstatě pouze transportním médiem. Jsou tedy převážně vodami směsnými, resp. 

vodami se změněným chemismem, ať již v důsledku vyvolaného proudění, vlivem snížení 

původního tlaku, odplynění, vlivem zdržení ve starých důlních dílech apod.[4] 

To, že důlní vody jsou v podstatě podzemními a povrchovými vodami, jejichž 

vznik způsobila lidská činnost a dále skutečnost, že jsou svým vznikem vázány na jinak 

hospodářsky využívané objekty (důlní díla pro průzkum, otvírku nebo těžbu nerostných 
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surovin), se velmi výrazně odráží v právní úpravě jejich posuzování a nakládání s nimi. 

Tato skutečnost se dotýká jak horního, tak i vodního zákona - včetně z nich vyplývající 

další legislativy. V současné době však v některých případech absentuje jejich větší 

vzájemná provázanost.[4] 

2.2 Základní typy důlních vod 

 

Poměry zdrojů v důlních vodách jsou natolik rozmanité, že je někdy těžké 

jednoznačně definovat pro jednotlivá ložiska tzv. „typické“ důlní vody. I v rámci jedné 

geologické struktury můžeme najít nesrovnatelné hydrochemické směsi zdrojů, ze kterých 

jsou tvořené důlní vody.  

V rámci rozsahu jednoho důlního podniku je typ důlních vod většinou v čase  

i prostoru rozdílný a proměnný. Změna nastává s postupem prací dobývaných do hloubky  

a mění se v závislosti na kvantitě a složení přírodních zdrojů důlních vod v daném období 

těžby atd. U dolů činných se chemismus důlních vod mění jak mísením různých typů vod, 

tak znečišťováním odlišnými provozními a odpadními látkami, produkty zvětrávání, 

produkty biologického rozkladu apod. Z tohoto důvodu mají veškeré (kvalitativní  

i kvantitativní) údaje časově i prostorově omezenou platnost. Obzvlášť po ukončení 

těžební činnosti se značně mění režim důlních vod. V tomto případě se jeden ze zdrojů, tj. 

provozní voda, anuluje, a důlní vody nabývají povahy stařinové vody. [1, 19] 

2.3 Zdroje důlních vod 

Zdroje důlních vod dělíme do dvou základních skupin:  

 přírodní zdroje – vody ložiskové a mimoložiskové;  

 antropogenní zdroje – vody provozní a technologické.[1]  

 

1) Ložiskové vody  

Jedná se o podzemní vody ložisek nerostných surovin, které jsou akumulovány 

přímo v ložiskové výplni nebo v bočních nadložních či podložních horninách. Tyto vody 

tvoří systémy s volnou nebo napjatou hladinou. Ložiskové vody lze dále rozdělit na vody 

ovlivněné důlní činností a vody důlní činností neovlivněné.[1]  
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2) Mimoložiskové vody  

Jedná se o vody přírodních zvodní v horninách a přírodní vody infiltrující se do 

důlních děl z povrchu (atmosférické srážky, povrchové toky a nádrže). Jejich přítok do 

důlních děl je způsoben antropogenním ovlivněním horninového prostředí, konkrétně důlní 

činností, zejména vznikem nových prioritních cest infiltrace (např. trhliny, zlomy). [1] 

3) Provozní a technologické vody  

Jedná se o vody, které jsou do důlního prostředí svedeny uměle např. potrubím. 

Mezi tyto vody patří vody pitné, vody protipožární a protiprašné ochrany, užitkové nebo 

technologické vody nejčastěji používané pro vrtání s vodním výplachem, a také pro 

hydraulické mechanismy. [1] 

4) Stařinové vody  

Jedná se o zvláštní druh důlních vod. Stařinové vody jsou obvykle směsí vod 

ložiskových, mimoložiskových a provozních. Tyto vody protékají nebo jsou akumulovány 

ve starých důlních prostorech, ve vydobytých kavernách, v závalech porubů apod. [1] 

 

2.4 Kategorie důlních vod 

1) vody z hlubinných šachet – bývají neutrální nebo slabě alkalické (kyselé).  

U hlubinných uhelných šachet jsou důlní vody velmi často alkalické, mají vysoký 

obsah síranů, iontů Fe a dalších rozpuštěných látek.[11, 12] 

2) vody z povrchových lomů – vykazují nízké hodnoty pH jako důsledek vyluhování  

a oxidace přítomných složek. [11, 12] 

Při úvaze o možnosti úpravy důlní vody na kvalitu vody pitné nebo užitkové je 

nutné si uvést základní pojmy dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 293/2006 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 

pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a to: 

 Hygienický limit = hodnota stanovená na základě zákona orgánem ochrany 

veřejného zdraví 
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 Mezní hodnota = hodnota organoleptického ukazatele pitné vody, jejích 

přirozených součástí nebo provozních parametrů, jejíž překročení většinou 

nepředstavuje akutní zdravotní riziko 

 Nejvyšší mezí hodnota = hodnota zdravotně závažného ukazatele jakosti pitné vody, 

při překročení se vyloučeno využití vody jako pitné 

 Zásobovaná oblast= určené území více, jednoho či části katastrálního území, ve 

kterém je lokalizována rozvodná síť, ve které pitná voda pochází z jednoho nebo 

vice zdrojů 

 Individuální zdroj pitné vody= zpravidla jeden zdroj sloužící k zásobování pitnou 

vodou (například studna). [13] 

Podle složení lze důlní vody obecně rozdělit do následujících skupin:  

 mineralizované důlní vody;  

 důlní vody znečištěné anorganickou suspenzí;  

 důlní vody znečištěné organickými látkami a bakteriemi;  

 důlní vody znečištěné speciálními toxickými látkami;  

 kyselé důlní vody;  

 alkalické důlní vody.[16, 17]  

Nejrozšířenějším typem vod jsou tzv. AMD = acid mine drainage – tedy důlní 

vody kyselé. 

Důlní vody se vyznačují nejen nízkou hodnotou pH, ale také vysokou elektrickou 

vodivostí, vysokými hodnotami celkových NL, síranů, Fe, Al, Na, Ca a Mg. Kromě toho 

mohou mít jednotlivé důlní vody zvýšené hodnoty manganu a stopových prvků. [30] 

2.5 Těžba nerostných surovin a její vliv na podzemní a povrchové 

vody 

Nerostné suroviny patří do skupiny tzv. neobnovitelných přírodních zdrojů.  

V České republice jsou ložiska nerostných surovin rozmanitá, ale pro potřeby hospodářství 

jsou nedostatečná a taktéž málo kvalitní. Některé nerostné suroviny jsou rozptýleny do 

malých ložisek a musí se nákladně a náročně těžit, což snižuje efektivitu jejich využití.  

[13, 14] 
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Nerostné suroviny dělíme na ložiska rud a neželezných kovů, nerudné suroviny  

a energetické suroviny. V České republice se nejvíce vyskytují nerudné suroviny, které se 

používají především ve sklářství, ve stavebnictví nebo v rámci výroby keramiky. 

Nejzranitelnější složkou negativně ovlivněnou hornickou činností je voda. Jelikož 

je voda nedílnou součástí horninového prostředí, je v důsledku dobývacích prací 

kontaminována a často dochází ke změně hydrogeologického režimu podzemních vod. 

Kromě změny hydrologického režimu podzemních vod dochází také ke kontaminaci vod 

důlních, podzemních a povrchových. Kontaminace těchto vod je způsobena průsaky  

hlušinových a rudních odvalů a z odkališť. Tyto průsakové vody obsahují různé kovy  

a chemicko-technologické činidla v závislosti na konkrétní aplikované technologii na dané 

lokalitě.[14, 15] 

K eliminaci negativních vlivů těžby na podzemní a povrchové vody je třeba 

náročných jímacích a dekontaminačních, technických a technologických opatření  

a dlouhou dobu jejich provozu.  

Metody dekontaminace podzemních vod můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin:  

1) in-situ 

2) ex-situ 

Mezi metody ex-situ patří např. chemická oxidace, sráženi, koagulace, flotace, 

výměna iontů, adsorpce, stripování atd.; k metodám in-situ lze zařadit hydraulické  

a pneumatické štěpení, torpedaci, radiolytický rozklad a tepelné ošetření. [14, 15] 

 

2.6 Vymezení pojmu „pitná voda“ 

 

Pitná voda je veškerá voda v původním nebo upraveném stavu, která je určena  

k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství a voda určená k péči 

o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo 

lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, 

skupenství a způsob jejího dodávání.[5]  
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Pitná voda by měla být chuťově kvalitní, bez zápachu a měla by splňovat limity, 

které ji vymezují. Dle Přílohy č. 1 Vyhlášky 293/2006 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, jsou zde 

uvedeny limity pro vybrané ukazatele, které byly mimo jiné sledovány ve vzorcích 

odebraných důlních vod: 

 

UKAZATEL JEDNOTKY 

LIMIT dle 

293/2006 Sb. 

TYP 

LIMITU 

barva mgPt.l
-1

 20 MH 

zákal ZF 5 MH 

vodivost mS.m
-1

 125 MH 

pH   6,5-9,5  MH 

CHSKMn mg.l
-1

 3 MH 

vápník  

a hořčík mmol.l
-1

 2-3,5  DH 

vápník mg.l
-1

 40-80  DH 

hořčík mg.l
-1

 20-30  DH 

chloridy mg.l
-1

 100 MH 

chloritany mg.l
-1

 0,2 MH 

sírany  mg.l
-1

 250 NMH 

dusičnany mg.l
-1

 50 NMH 

amonné ionty mg.l
-1

 0,5 MH 

TOC mg.l
-1

 5 MH 

Al mg.l
-1

 0,2 MH 

Fe mg.l
-1

 0,2 MH 

Mn mg.l
-1

 0,05 MH 

Cu mg.l
-1

 1 NMH 

Pb mg.l
-1

 0,01 NMH 

Cr mg.l
-1

 0,05 NMH 

Ni mg.l
-1

 0,02 NMH 

As mg.l
-1

 0,01 NMH 

Hg mg.l
-1

 0,001 NMH 

Cd mg.l
-1

 0,005 NMH 

 

Tabulka 1 Vybrané fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity 

 

 

 

 



Bc. Petra Tučková: Čištění důlních vod z těžby rud z lokality Zlaté Hory 

 

 

2014                                                                                                                                      9 
 

DH…doporučená hodnota 

MH…mezní hodnota 

NMH…nejvyšší mezní hodnota 

 

Nejvyšší mezní hodnota je hodnota jakosti ukazatele pitné vody, jejíž překročení 

znamená vyloučení použití vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví 

jinak.[5, 2] 

Mezní hodnota je hodnota ukazatele jakosti pitné vody, jejích přírodních součástí 

nebo provozních parametrů, jejíž překročení obvykle nepředstavuje aktuální zdravotní 

riziko. Není-li u ukazatele uvedeno jinak, jde o horní hranici rozmezí přípustných 

hodnot.[5, 2] 

Doporučená hodnota je nezávazná hodnota ukazatele jakosti pitné vody, která 

stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální 

rozmezí koncentrace této látky. [5, 2] 

Pitná voda musí vyhovovat mikrobiologickým, biologickým, chemickým, 

fyzikálním a radiologickým požadavkům.[5, 2] 

Mezi obecné mikrobiologické ukazatele jakosti pitné vody, které byly ve vzorcích 

důlních vod sledovány, patří:  

1) psychrofilní bakterie, které vystihují celkové bakteriální znečištění vody 

2) mezofilní bakterie, které indikují znečištění vody mikroflórou teplokrevných 

organismů.  

V požadavcích na jakost pitné vody jsou dále uvedeny: 

- koliformní bakterie 

- Escherichia coli 

- Enterokoky 

- Pseudomonas aeruginosa 

- Clostridium perfringens [5]  
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K biologickým ukazatelům jakosti pitné vody patří mikroskopický obraz různých 

organismů, např. řasy, prvoci, vířníci, červi atd.[13]  

Fyzikální a chemické ukazatele lze dále rozdělit do následujících skupin:  

A) zdravotně významné anorganické ukazatele – antimon, arsen, beryllium, 

bromičnany, dusičnany, dusitany, fluoridy, chloritany, chrom, kadmium, kyanidy, 

měď, nikl, olovo, rtuť, selen a stříbro;  

B) zdravotně významné organické ukazatele – 1, 2 - dichlorethan, benzen, 

benzo[α]pyren, 1 – chlor - 2, 3 - epoxypropan, chlorethen, microcystin-LR, 

pesticidy, PAU (PAH), tetrachlorethen, THM, trichlorethen a trichlormethan;  

C) ukazatele, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí – vápník a hořčík;  

D) ukazatele, jejichž přítomnost ve zvýšeném množství může negativně ovlivnit 

jakost pitné vody – amonné ionty, barva, bor, hliník, hořčík, volný aktivní chlor, 

chloridy, konduktivita, mangan, ozon, pach, pH, sírany, sodík, zákal a železo.[5]  

 

Při sledování jakosti pitné vody se provádí dva typy rozborů, ve kterých se 

stanovují výše uvedené ukazatele. První rozbor je krácený a druhý úplný. Krácený rozbor 

je tvořen minimálně 23 ukazateli a jeho úkolem je podávat pravidelné informace o kvalitě 

vody. Předmětem úplného rozboru jsou všechny ukazatele dané vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví 293/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

2.6.1 Důlní voda jako alternativní zdroj pitné vody 

V České republice jsou v současné době důlní vody vypouštěny přímo do 

recipientů nebo jsou z důlních děl čerpány převážně do akumulačních nádrží, odkud jsou 

dále čerpány na čistírny důlních vod. Zde jsou čištěny tak, aby byla splněny podmínky 

příslušného vodohospodářského úřadu pro vypouštění důlních vod do vod podzemních  

a povrchových. Důlní vody však nemusí být pouze vypouštěny - lze je také využít jako 

alternativní zdroj pitné vody.  

Pro úpravu na vodu pitnou lze využít běžně používané procesy a jejich kombinace, 

jako např. úprava hodnoty pH, srážení, elektrodialýza, adsorpce, sedimentace, filtrace, 

mikrofiltrace, iontová výměna a hygienické zabezpečení. 
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Pro účely předložené diplomové práce byly vybrány tyto procesy: alkalizace, 

sedimentace, filtrace, mikrofiltrace, iontová výměna a hygienické zabezpečení. 

Během úpravy iontovou výměnou dochází ke tvorbě téměř demineralizované vody, 

jež ale není vhodná pro pitné účely, jelikož může způsobovat vyplavování důležitých 

minerálů z těla konzumenta. Takovou vodu je třeba obohatit o minerální látky, a to buď 

naředěním s jinou nedemineralizovanou vodou, nebo dávkováním určitých chemických 

látek – tzv. remineralizace.[20]  

Blíže se těmto postupům budeme věnovat v dalších kapitolách.  

 

2.7 Zlaté Hory 

2.7.1 Popis oblasti 

 

Město Zlaté Hory (dále ZH) leží asi 10 km severně od Vrbna pod Pradědem a oblast 

těžby v dávné i nedávné minulosti je poměrně rozsáhlá. Můžeme ji zhruba vymezit mezi 

obce ZH, Heřmanovice, Horní Údolí a Ondřejovice. Těženo zde bylo několik dílčích ložisek, 

v současné době zde najdeme dochované zbytky historické těžby a velmi instruktivní naučné 

stezky. Také zde nalezneme ukázky těžby z různých historických období.[6] 

Geomorfologicky patří k provincii Česká vysočina, subprovincii krkonošsko-

jesenické (sudetské), oblasti jesenické (východosudetské), geomorfologickému 

celku Zlatohorská vrchovina, podcelkům Bělská pahorkatina, Rejvízská 

hornatina a Hynčická hornatina. [7] 

Území ZH patří do povodí Odry a Opavy. Samotným městem protéká severním 

směrem Zlatý potok, do které zleva ústí např. Modrý potok, Černý potok a již na polském 

území Skřivánkovský potok a zprava Jelení potok. [7] 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_vyso%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1sko-jesenick%C3%A1_subprovincie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1sko-jesenick%C3%A1_subprovincie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jesenick%C3%A1_oblast
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatohorsk%C3%A1_vrchovina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%9Blsk%C3%A1_pahorkatina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rejv%C3%ADzsk%C3%A1_hornatina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rejv%C3%ADzsk%C3%A1_hornatina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyn%C4%8Dick%C3%A1_hornatina&action=edit&redlink=1


Bc. Petra Tučková: Čištění důlních vod z těžby rud z lokality Zlaté Hory 

 

 

2014                                                                                                                                      12 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1Zlaté Hory na mapě České republiky [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Zlatohorský revír [7] 

2.7.2 Historie Zlatých Hor 

 

První zmínky o rýžování a mělkém dolování zlata pocházejí ze 13. století, od 16. 

století rozvoj hlubinné těžby zlata, rud Cu, Pb a Ag. V závěru 19. století též těžba rud Fe. 

Novodobá historie začala v roce 1952 vrtným průzkumem ložiska mědi Zlaté Hory (dále 

ZH) – jih a ZH – Hornické skály, ložiska Cu, Pb, Zn, Ag rud ZH – východ a ložiska Cu, 

Pb, Zn, Au rud ZH – západ. Těžba byla zahájena v roce 1965 na ložisku ZH – jih, od roku 

1981 na ložisku ZH – Hornické skály, a od roku 1988 na polymetalickém ložisku ZH – 

východ.[8] 
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Těžba monometalických ložisek Cu byla ukončena 30. 6. 1990 a na ložisku ZH – 

východ 30. 6. 1992. Těžba polymetalického ložiska ZH – západ (především Au, méně Cu  

a Zn) probíhala v letech 1990 až 1993. Vytěženo bylo celkem 7 184,4 kt rud, z toho  

6 412,8 kt z monometalických ložisek, 127,9 kt z polymetalického ložiska ZH – východ  

a 643,7 kt z polymetalického ložiska ZH – západ. Otvírku ložisek zajistily 4 jámy, 14 štol, 

4 úpadnice a 11 komínů. Plocha dvou dobývacích prostorů činila 3,1 km
2
. Současná plocha 

dobývacího prostoru ZH – východ činí 0,137 km
2
. [8] 

Historie dolování rud v okolí ZH je velmi bohatá a spadá do několika historických 

období. Celý rudní revír zaujímá plochu 26 km
2
 v oblasti, jejíž dominantou je hřeben 

Příčného vrchu. Pravděpodobně prvními „horníky“ byly v této oblasti Keltové, po jejichž 

odchodu zůstala ložiska zlata dlouho opuštěná.[8] 

Od 10. do 16. století docházelo k postupnému rozvoji těžby v sedimentech, těžilo 

se do hloubky až 100 m. [8] 

V první polovině 17. došlo vlivem třicetileté války a četným morovým epidemiím 

k úpadku, po kterém probíhala dlouhá a intenzivní snaha o obnovu těžby, ale bez větších 

úspěchů. Většina dolů se stala předmětem zástav nebo dědictví a po 2. světové válce přešlo 

celé ložisko do správy OKD.[8] 

V současné době probíhají v bývalém areálu likvidační práce a část podzemí slouží 

jako speleoterapeutická léčebna.[8] 

Obrázek 3 Speleoterapeutická léčebna Zlaté Hory [7] 
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K nejčastěji zastoupeným horninám patří v oblasti zlatohorského ložiska chloritové 

břidlice. Jejich ložiskový význam je značný, protože právě v nich nebo v jejich těsné 

blízkosti se nacházejí významné akumulace mědi, olova, zinku, stříbra a zlata. Zlatohorský 

rudní revír je tvořen nekontrastními rudními tělesy sulfidických rud s převahou pyritu  

a doprovodným chalkopyritem, sfaleritem, galenitem a zlatem. Druhým nejvíce 

zastoupeným minerálem je sfalerit. Běžně tvoří masivní, páskované nebo vtroušené 

textury. Významným minerálem ložiska je zlato. Čistota (ryzost) zlata závisí na prostředí 

jeho výskytu. Spolu s pyritem a křemenem se vyskytuje zlato vysoce ryzí.[9, 10] 

 

2.7.3 Důlní vody ve Zlatých Horách 

Důlní a průsakové vody jsou vedeny na ČDV, po čištění pak do vodoteče Zlatý 

potok. Obsahují na vstupu zvýšenou koncentraci těžkých kovů, síranů, vápníku a hořčíku  

a vykazují nízkou hodnotu pH (v rozmezí pH 4,7 – 4,9), na výstupu je zvýšená koncentrace 

vápníku a v obou případech také zákal. Průměrný průtok je zde Q = 3 589 179 m
3
.rok

-1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obrázek 4 Vstup na ČDV – Zlaté Hory                   Obrázek 5 Výstup z ČDV – Zlaté Hory 
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Obrázek 6 Situace objektů čistírny důlních vod ve Zlatých Horách [8] 
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2.7.4 Čištění zlatohorských důlních vod na ČDV 

 

Kontaminované důlní vody ze zlatohorského rudního revíru jsou vedeny 

odvodňovací štolou k čistírně důlních vod. Před vstupem do technologie k nim jsou 

čerpány průsakové vody ze zrekultivovaného odkaliště. Směs kontaminovaných vod je 

následně čištěna. 

Na výtoku z odvodňovací štoly je do neutralizační stanice dávkováno vápenné 

mléko ke zvýšení hodnoty pH na přibližně 9,5. Alkalizovaná voda pak odtéká do podélné 

usazovací nádrže, odkud se vysrážené sedimenty přečerpávají do kalové nádrže. Částečně 

vyčeřená voda samospádem vtéká do kruhového dosazováku (klariflokulátor), v němž 

probíhají účinnější sedimentace. Vysrážené sedimenty jsou z klariflokulátoru hydraulicky 

čerpány do kalové nádrže. Přepadem z klariflokulátoru je voda vedena do dvou 

kaskádovitě navazujících retenčních nádrží. Z druhé nádrže vyčiřená voda odtéká do 

recipientu Zlatý potok.[8] 

Jedním ze základních pojmů souvisejících se zpracováním kalu jsou tzv. 

zahušťování a odvodňování kalu.  Účelem zahušťování kalu je snížení objemového 

množství kalové suspenze a odstranění části volné vody. Po zahuštění zůstane kal v tekuté 

konzistenci, aby jej bylo možno transportovat čerpáním.  

Metody zahušťování jsou: 

1) gravitační – využití rozdílu hustoty mezi vodou a částečkami kalu 

2) flotační – nejčastěji tzv. tlaková flotace 

3) strojní – odstředivky, sítopásové lisy 

Při odvodňování kalu dochází k dalšímu odstranění vody ze suspenze, a to na 

úroveň, při níž je konzistence kalu tuhá, kal je rypatelný a lze s ním manipulovat jako se 

zeminou – bývá v rozsahu sušiny od 20 do 50 %.  

Finální etapy zpracování kalu: 

1) skládkování 

2) zpracování do stavebních materiálů 

3) spalování 

4) použití k hnojivým účelům 
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Na přípravu vápenného mléka k neutralizaci slouží jako provozní a oplachová voda, 

odsazená voda z úložiště kalů. Do jímky u neutralizační stanice natéká provozní voda 

samospádem. Podle potřeby je na neutralizační stanici automaticky čerpána v jímce 

osazeným čerpadlem. Přebytečná voda z odkaliště přepadá do důlních vod k ústí 

odvodňovací štoly. Odsazená a předčištěná voda z kalového úložiště je používána i pro 

čištění deskových filtračních lisů a provozu filtrační stanice. Množství provozní vody není 

evidováno.[8] 

Kaly jsou po naplnění nádrže kalů čerpány do filtrační stanice (FS), kde jsou na 

lisech zbaveny částečně vody. Poté jsou deponovány na úložiště odvodněných kalů. Roční 

produkce dosahuje 2 500 tun v mokré váze.  

3 Možnosti čištění (resp. úpravy) důlních vod z těžby rud 

 

V rámci pozdějšího návrhu úpravy jsou zde popsány chronologicky dle pořadí 

postupu tyto procesy: 

1) Neutralizace (alkalizace) 

2) Sedimentace 

3) Filtrace 

4) Mikrofiltrace 

5) Iontová výměna 

6) Hygienické zabezpečení 

 

Vedle těchto procesů specifikuji biologické a mikrobiologické charakteristiky  

a ukazatele, které jsou důležité jako ukazatele pitné vody. 

3.1 Neutralizace 

Důlní vody vykazují často nízké hodnoty pH. K úpravě hodnoty pH se ve většině 

případů využívá procesu neutralizace vhodným alkalizačním činidlem. Při neutralizaci 

dochází rovněž ke srážení iontů kovů, jejichž sraženiny se oddělí sedimentací a zbytky 

sraženin filtrací.  
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Nejčastěji se k neutralizaci používá hydroxid vápenatý ve formě vápenného mléka. 

Je to způsob účinný, ekonomicky přijatelný a je vhodný i pro vody s vysokým obsahem 

manganu a železa. Negativním důsledkem použití hydroxidu vápenatého je zvýšení 

tvrdosti upravené vody a vytvoření těžko odvodnitelného kalu. 

3.1.1 Neutralizace dávkováním činidel 

 

Neutralizace dávkováním činidel je zcela univerzálně použitelná metoda. Spočívá  

v dávkování vhodného činidla do DV v kontinuálním nebo diskontinuálním režimu. [2] 

V zásadě lze použít všech dostupných neutralizačních činidel, která se mohou 

dávkovat v roztoku, ve vodné suspenzi nebo v práškové formě. Dávkování má být 

relativně přesné s případnou možností automatizace. [5] 

Pokud není neutralizace spojena s vysrážením hydroxidu kovu, probíhá jako 

chemická reakce rychle. U  DV, které mají pravidelný přítok a malé výkyvy ve složení, 

není příliš obtížná. Při silném kolísání složení i množství DV je výhodné předem provést 

jejich vyrovnání. [5] 

Při volbě neutralizačního činidla je nutno vzít v úvahu vlastnosti neutralizovaných 

kyselin a srážených kovů, charakter vznikajících produktů, koncentraci kyselin  

a rozpuštěných kovů, dále množství DV, požadavky na kvalitu upravené vod. 

3.1.2 Neutralizace kyselých vod dolomitem a vápencem - alkalizace 

 

Pro tento způsob neutralizace se také užívá ne příliš vhodný název filtrace, neboť 

upravovaná voda se při něm nechá protékat přes vrstvu sypaného materiálu, majícího 

neutralizační účinek. 

Jako materiál, jehož zrnitost se volí kolem 40 mm, slouží především různé druhy 

přírodních uhličitanů: vápenec CaCO3, magnezit MgCO3, dolomit CaCO3.MgCO3 a pálený 

dolomit CaCO3.MgO. 

Při tom probíhají chemické reakce, jejichž podstatou je vytěsnění slabé kyseliny 

uhličité z uhličitanu působením silnější kyseliny obsažené ve vodě. 
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Např. při použití vápence probíhá reakce: 

CaCO3 + 2H
+
 = Ca

2+
 + H2O + CO2 

neboli  

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2CO3 = CaSO4 + H2O + CO2 

Výsledkem neutralizace je v uvedených případech rozpouštění náplně kolony  

a tvorba vápenaté nebo hořečnaté soli, které zůstávají v roztoku. Z uhličitanů se uvolňuje 

kyselina uhličitá, která se rozkládá na H2O a CO2.  Oxid uhličitý při přesycení roztoku 

uniká do ovzduší a malá část reaguje s CaCO3 za vzniku Ca (HCO3)2.[22] 

 

3.2 Sedimentace 

Sedimentace patří k nejrozšířenějším separačním procesům v technologii úpravy 

vody. Sedimentace, též usazování, je významný proces separace tuhé fáze směsi přírodních 

suspendovaných látek a látek vzniklých při koagulaci od fáze kapalné, tj. upravované 

vody. Separace tuhých částic probíhá vlivem gravitace. Z usazovaných částic suspenze 

vzniká kal. Podle charakteru částic rozeznáváme zrnitou a vločkovitou suspenzi. Podle 

koncentrace suspenze rozlišujeme sedimentaci volnou, rušenou a zahušťování. 

Sedimentací lze z vody odstranit až 90% suspendovaných látek. Účinnost tohoto procesu je 

závislá především na tvaru a velikosti částic a na rychlosti proudění vody. Zatímco hrubé 

suspendované látky se odstraňují snadno, jemné suspendované látky sedimentují pomalu  

a účinnost sedimentace je nižší.[24] 

Tento proces je v procesu úpravy vody využíván jako první separační stupeň. Jedná 

se o nejrozšířenější technologii I. separačního stupně na úpravnách vody v ČR. V úpravě 

pitné vody nelze sedimentaci navrhnout jako jediný separační stupeň, tj. pro 

jednostupňovou úpravu vody. Sedimentace je proces kopírující v podmínkách úpravny 

vody standardní proces úpravy vody v přírodě. Významným faktorem v sedimentaci 

v podmínkách úpravny vody je skutečnost, že při chemické úpravě vody dochází na rozdíl 

od přírody k chemické přípravě suspenze, která je následně podrobována separaci 

sedimentací. V ojedinělých případech, kdy voda není upravována chemicky, dochází 

k prosté sedimentaci suspendovaných látek. Látky rozpuštěné a koloidní při takovém 

způsobu sedimentace nejsou sedimentací odstraňovány. [24] 



Bc. Petra Tučková: Čištění důlních vod z těžby rud z lokality Zlaté Hory 

 

 

2014                                                                                                                                      20 
 

Proces sedimentace probíhá dle obecných fyzikálních zákonů. Při sedimentaci na 

částice působí tři základní síly – tíha, vztlak a odpor prostředí. Tíha a vztlak jsou 

konstantní a odpor prostředí závisí na hustotě kapaliny, její viskozitě, tíhovém zrychlení, 

tvaru částice a jejích rozměrech a zvyšuje se s rychlostí klesání. Kapalné prostředí klade 

značně větší odpor částicím nepravidelného tvaru než částicím kulovým.[24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Působení sil na částice během sedimentace [28] 

 

Usazování lze také zefektivnit použitím flokulantů. Flokulační činidla slouží  

k destabilizaci suspenze a k tvorbě můstků, které zachycují částice do trojrozměrných 

vloček. Takto vzniklé vločky jsou lépe separovatelné nežli samotné částice.  

Po ukončení procesu sedimentace na jedné straně vzniká voda téměř zbavená 

suspendovaných látek a na straně druhé zůstává kal, se kterým je třeba patřičně naložit. 

V rámci této diplomové práce se jedná především o hydrofilní anorganický kal. 

K tomuto typu kalů patří především hydroxidy hlinitý a železitý produkované 

koagulačními procesy nebo vznikající při neutralizaci kyselých vod, které tyto kovy 

obsahují. Patří zde i hydroxidy dalších těžkých kovů: Zn, Cr, Cu, Cd, aj. 
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3.3 Filtrace 

Filtrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze-tekutina. Směs 

prochází pórovitým materiálem (filtrační přepážkou), který zachycuje částice pevné fáze  

a propouští tekutinu (filtrát). Částice na filtrační přepážce vytvářejí filtrační koláč, 

obsahující prakticky veškerou pevnou látku ze zpracovávané směsi. Hnací síly filtrace jsou 

gravitace, rozdíl tlaků nebo odstředivá síla. 

Při úpravě vody filtrací lze použít dva základní typy: 

1) Filtrace vrstvou zrnitého materiálu (hloubková neboli objemová filtrace) 

2) Filtrace na filtrační přepážce (koláčová neboli náplavová filtrace) 

Při úpravě pitné nebo užitkové vody se používá nejčastěji filtrace objemová, která 

je charakteristická tzv. cykličností procesu – filtrační cyklus se skládá z fáze filtrační a fáze 

praní, které se cyklicky opakují. [23] 

 

3.4 Mikrofiltrace 

Nejblíže klasické filtraci je mikrofiltrace (dále MF).  

Zvyšující se požadavky na spotřebu pitné vody rozšiřují nároky na využití různých 

alternativních zdrojů vody obsahující různé kontaminanty a tím se i zvyšují nároky na 

technologické postupy úpravy vody. Filtrační postupy obecně patří ke kritickým procesům 

posuzovaným v rámci dosažené kvality vody, stability čistícího procesu i co se týká 

vstupních parametrů. 

MF je považována za spolehlivější a ekonomičtější alternativu běžných klasických 

procesů předčištění, jako například flokulace či sedimentace nebo filtrace přes sypaná 

filtrační lože (písek). 

Je to proces předřazený ultrafiltraci a reverzní osmóze. Jedná se o separaci pevných 

částic od kapaliny. Základem tohoto procesu je polopropustná membrána 

z (a)symetrického porézního materiálu tloušťky 10-150 μm propouštějící jen molekuly 

vody a částice určité velikosti. Pomocí MF separujeme částice o velikosti od 0,01 μm až  

10 μm. MF probíhá při tlacích< 4 bary a zachycuje částice o velikosti zhruba 5 - 0,03μm 

(bakterie, barevných pigmentům, prachovým mikročásticím, olejovým emulzím apod.). 
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Z velikosti separovaných částic je odvozeno použití MF. MF membránové moduly jsou 

obvykle ploché nebo s dutými vlákny vyrobené z polymerů a trubkové či kapilární, pokud 

je výrobním materiálem keramika či slinutý kov. 

MF je vhodné využít jako předúpravu vody před dalšími technologickými procesy, 

které vyžadují vodu zbavenou téměř veškerých suspendovaných látek. Mezi tyto procesy 

lze zařadit např. iontovou výměnu.[22] 

3.5 Iontová výměna 

3.5.1 Ionexové technologie 

Iontoměniče (také ionexy) jsou látky schopné vyměňovat ionty mezi ionexovou fází  

a roztoky elektrolytů na základě disociace. Jsou to makromolekulární látky trojrozměrného 

uspořádání, ve kterém jsou pevně zabudovány funkční skupiny – ty disociací poskytují 

fixované ionty. Interakce probíhá tak, že konec makromolekuly ionexu s disociovanou 

funkční skupinou přitahuje z prostředí určitý ion a nahradí ho svým iontem příslušného 

náboje. Jako ionexy používáme organické molekuly na bázi kopolymerů styrenu, kyseliny 

akrylové a polyethylenaminů, tedy syntetických organických pryskyřic. [25] 

Tato technologie je intenzivně zkoumána a rozvíjena a její použití stoupá, neboť je 

účinná i v nízkých koncentracích iontů a je použitelná ve velkých objemech, bohužel je 

však zatím relativně nákladná, iontově neselektivní a velmi citlivá na hodnotu pH. Navíc 

je při vysokých koncentracích iontů neúčinná. [26] 

Reakce iontové výměny:   

 

                                                  nMA + B 
n + ( - )

   MnB + nA 
+ ( - )

 

 

M … fixované ionty funkčních skupin s nosným skeletem  

A … původní protiionty  

B … protiionty z roztoku 
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3.5.2 Dělení iontoměničů 

 

Funkční skupiny (fixované ionty) mohou nést záporný nebo kladný náboj. Podle 

náboje, který funkční skupiny nesou, můžeme rozdělit iontoměniče na [25]:  

 

1) Katexy – mají záporně nabité funkční skupiny, vyměňují kationty  

2) Anexy – mají kladně nabité funkční skupiny, vyměňují anionty  

3.5.2.1 Dělení katexů 

1) silně kyselé - disociují při všech hodnotách pH. Funkční skupinou bývá -SO3H, 

která disociuje na -SO3
-
 a H

+
 

2) slabě kyselé - disociují pouze v neutrálním a zásaditém pH. Funkční skupinou bývá 

karboxylová skupina -COOH, která disociuje na -COO
-
 a H

+
 

3.5.2.2 Dělení anexů 

Podle schopnosti disociace/protonizace dělíme anexy na: 

1) silně bazické - jsou schopny disociace při jakémkoli pH. Funkční skupina je 

tvořena kvartérní amoniovou solí. Rozlišují se dva typy silně bazických anexů - typ 

I, který má na atomu dusíku navázané tři methylové skupiny; a typ II, který má na 

dusíku odlišné skupiny (dvě methylové skupiny a jednu hydroxyethylovou). Dalším 

typem je pak selektivní ionex pro odstraňování dusičnanů z pitné vody, který má na 

dusíku navázané tři ethylové skupiny. Zatímco Typy I a II upřednostňují vazbu se 

síranovým aniontem před dusičnanovým, tento ionex upřednostňuje vazbu  

s dusičnanovým aniontem. 

2) slabě bazické - protonizují pouze v neutrálním a kyselém pH, obvyklou funkční 

skupinou bývají aminoskupiny. 

 

 

http://referaty-seminarky.cz/kyselost/
http://referaty-seminarky.cz/methyl/
http://referaty-seminarky.cz/ion/
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3.5.3 Proces iontové výměny 

 

Použití ionexu bývá zpravidla v kolonách, kterými protéká voda, z níž má byt 

určitý iont odstraněn. Z iontoměniče vytéká eulát, ve kterém je koncentrace vyměňovaného 

iontu podstatně nižší a naopak je v něm zvýšená koncentrace iontu, v jehož cyklu ionex 

pracuje (H+, Na+, OH- apod.).[23]  

Velkou nevýhodou iontové výměny při úpravě vody na vodu pitnou je fakt, že 

iontoměniče vytéká voda, která je téměř demineralizovaná a tudíž ne příliš vhodná k pití, 

proto je nutné tuto vodu dodatečně obohatit o některé důležité minerály (např. vápník, 

hořčík atd.). [20]  

Demineralizovanou vodou se rozumí voda téměř nebo úplně zbavená rozpuštěných 

minerálních látek. Obsah rozpuštěných látek (RL) není u demineralizované vody obvykle 

větší než několikmg.l
-1 

(často < 1 mg.l
-1

) a elektrická vodivost vody je menší než 2 mS.m
-1

. 

Iontovou výměnu můžeme použít také v případě odstraňování vápníku a hořčíku 

z vody – tedy v případě tzv. změkčování vody. Změkčování vody pomocí iontové výměny 

dokáže odstranit téměř všechen vápník a hořčík z upravované vody. Také dokáže odebrat 

více než 5 – 10 ppm železa a manganu. [31] 

3.6 Hygienické zabezpečení 

Hygienické zabezpečení je posledním krokem přípravy pitné vody. Cílem je splnění 

biologických a mikrobiologických ukazatelů, tedy odstranění veškerých patogenních 

mikroorganismů ve vodě. Pitná voda musí splňovat kvalitativní parametry stanovené 

vyhláškou 293/2006 Sb. 

Metody hygienického zabezpečení pitné vody dělíme do dvou skupin: 

1) fyzikální 

2) chemické 

Mezi základní fyzikální metody můžeme zařadit: 

- var při 100°C – z ekologických a technologických důvodů se nepoužívá 

- UV-záření – působí na disperzní systém protoplazmy mikroorganismů 
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- oligodynamické působení některých kovů (Au, Ag, Cu, Pb aj.) 

Mezi základní chemické metody řadíme: 

- desinfekce chlorem a jeho sloučeninami 

- desinfekce ozónem 

 

Fyzikální metody jsou dnes používány jen velmi zřídka. Převažuje zabezpečení 

chemické, v rámci kterého jsou nejvíce používány metody desinfekce chlorem a jeho 

sloučeninami. 

Účinnost dezinfekce závisí na celé řadě faktorů, především pak na charakteru  

a koncentraci anorganických a organických látek přítomných ve vodě, na druhu a počtu 

organismů, bakterií a virů a jejich odolnosti vůči dezinfekčním prostředkům a přirozeně na 

druhu a dávce dezinfekčních či oxidačních činidel a na teplotě vody. Obvykle účinnost 

dezinfekce vzrůstá s rostoucí dávkou a obsahem zbytkového činidla ve vodě a s rostoucí 

dobou působení.  

Podmínkou účinné dezinfekce je optimální průběh všech předřazených procesů. 

Z technologického hlediska je rozhodující spotřeba oxidačního činidla a rychlost jeho 

spotřeby, respektive závislost koncentrace činidla na jeho dávce a čase.[27] 

3.6.1 Hygienické zabezpečení pitné vody chlorem a jeho sloučeninami 

 

Chlor je široce využívaný, vysoce reaktivní plyn. Je to prvek přírodního původu, 

ovšem využívaný k výrobě celé škály často velice složitých anorganických i organických 

chemických sloučenin. Při styku s vodou a vodními párami chlór rychle reaguje na 

základní anorganickou sloučeninu chlorovodík. Ten je také hlavní sledovanou sloučeninou 

v emisích ze zdrojů znečišťování. Využívá se jako desinfekční prostředek při výrobě pitné 

vody. Likviduje ve vodě choroboplodné zárodky a bakterie.[23, 28] 

Chlor má trojí účinek: 

1) chlorační  

2) oxidační 

3) dezinfekční 
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Významnou veličinou je spotřeba chloru, což je množství chloru nezbytné 

k dosažení požadovaného přebytku aktivního chloru po určité době kontaktu chloru  

s vodou. Pokud použijeme k hygienickému zabezpečení vody chlorované přípravky, pak je 

doporučeno dle Vyhlášky č. 293/2006 Sb., aby jako mezní hodnota pro volný chlor v pitné 

vodě byla koncentrace 0,3 mg.l-1a pro celkový aktivní chlor (včetně vázaného) 0,4 mg.l-1. 

Nad těmito koncentracemi vyvolává chlor nepříznivé pachové vjemy. Minimální 

koncentrace chloru není pro pitnou vodu stanovena, čímž se tato vyhláška liší oproti dříve 

platné normě, v níž byla stanovena minimální koncentrace 0, 05 mg.l-1.[23, 28] 

Chlor hydrolyzuje podle rovnice: 

Cl2 + H2O = HCl + HClO 

Hydrolýza je ukončena za normální teploty během několika sekund a jejími 

produkty je silná (zcela disociovaná) kyselina chlorovodíková a slabá kyselina chlorná. 

Disociační rovnováha kyseliny chlorné je vyjádřena rovnicí: 

 

Nevýhodou klasického chlorování je, že obsah chloru ve vodě poměrně rychle 

klesá. Proto je do vody často dávkován síran amonný, který je ve vodě disociován na 

amonné a síranové ionty. [23, 28] 

Chlorační křivka vyjadřuje závislost koncentrace zbytkového aktivního chloru 

cm(Cl) ve vodě na dávce chloru D(Cl) po určité době působení při určité teplotě. 

Její průběh je závislý na tom, obsahuje-li voda NH4
+
či nikoliv. Při chlorování vody 

v nepřítomnosti amonných iontů odpovídá koncentrace chloru ve vodě jeho přidanému 

množství po odečtení podílu chloru spotřebovaného oxidačními reakcemi  

s látkami obsaženými ve vodě. [23, 28] 
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1) chlorační křivka za přítomnosti amonných iontů 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2) chlorační křivka za nepřítomnosti amonných iontů 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Metoda TwinOxide 

 

Technologie TwinOxide je zcela jedinečný systém, jež poskytuje 0,3% roztok 

oxidu chloričitého o čistotě 99,9 %. Princip geneze oxidu chloričitého spočívá v samovolné 

chemické reakci (bez generátoru) dvou základních komponent - chloritanu sodného 

(NaClO2) a hydrogensíranu sodného (NaHSO4) v předem daném objemu vody.  
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Výborné dezinfekční vlastnosti a výhody oxidu chloričitého oproti chlorovým 

technologiím jsou obecně dobře známy. Voda ošetřená oxidem chloričitým vykazuje lepší 

organoleptické vlastnosti, po hygienické stránce je lépe sekundárně zabezpečena a při její 

úpravě nedochází ke vzniku chlorovaných organických sloučenin. [29] 

Tato metoda je navíc velmi účinná již v malých koncentracích a za kratší dobu než 

chlor. Eliminuje řasy, bakterie, plísně a účinně odstraňuje biofilm. Zároveň eliminuje 

nežádoucí zápachy a pachutě dezinfikovaných vod a jako silné oxidační činidlo pomáhá 

snižovat obsah Fe, Mn, As, hydrogensulfidů a pesticidů ve vodách. Jeho reakcí nevzniká 

chlor; při dodržení doporučených dávek jsou chloritany a chlorečnany pod mezí 

stanovitelnosti. [29] 

3.7 Mikrobiologický rozbor 

 

Mikrobiologický rozbor pitné vody je zaměřen především na sledování 

všeobecného bakteriálního znečištění a na sledování bakterií indikující znečištění 

střevního (fekálního) původu. Za určitých okolností jsou sledovány i některé další 

konkrétní druhy bakterií. Kromě uvedených mikrobiologických charakteristik je  

v pitných vodách zjišťována také přítomnost živých a mrtvých organismů 

mikroskopicky (prvoci, řasy, sinice, bezobratlí apod.).  

Mikrobiologická kvalita pitných vod je hodnocena podle vyhlášky  

č. 293/2006 Sb., která stanovuje limity pro jednotlivé skupiny bakterií. Tyto limity 

jsou ve zjednodušené podobě uvedeny v  tabulce č. 2. U některých ukazatelů jsou 

bakteriologické limity mírně odlišné v případě balené pitné vody  

a pitné vody náhradního zásobování včetně vod z malých nedesinfikovaných zdrojů. 

Limity pro obsah bakterií všeobecného znečištění jsou ve vyhlášce uvedeny  

v maximálních počtech KTJ (= CFU) v 1 ml vyšetřované vody, kdežto limity pro 

obsah střevních a jiných bakterií jsou uvedeny v objemech vyšetřované vody,  

v němž nesmí být dané bakterie přítomny. [21] 
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               Tabulka 2 Mikrobiologické limity pro pitnou vodu stanovené vyhláškou č. 293/2006 [14] 

 

4 Testování zvoleného postupu čištění předmětných důlních 

vod 

 

Pro úpravu na pitnou vodu byla použita DV z lokality Zlaté Hory, která se nachází 

v Olomouckém kraji, okres Jeseník. Oblast je majetkem státního podniku DIAMO. 

Důlní vody byly odebrány 2x, a to ve dnech 14. 1. 2014 a 24. 2. 2014. Vždy se 

postupně odebral vstup a výstup na/z ČDV. Dále v textu jsou vzorky odebrané 14. 1. 2014 

označeny jako VZOREK 1 (přítok) a VZOREK 2 (odtok) a vzorky odebrané 24. 2. 2014 

jako VZOREK 3 (přítok) a VZOREK 4 (odtok). 

Voda odebraná v prvním termínu byla tzv. voda „testovací“. Byla podrobena 

mikrobiologickému rozboru, vstupní analýze a procesům alkalizace, sedimentace, filtrace, 
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mikrofiltrace a iontové výměně bez hygienického zabezpečení - díky této vodě jsme 

zhodnotili složení a naměřené výsledky byly srovnány s výsledky rozborů provedených 

v rámci bakalářské práce. Dále byla voda upravována zvoleným postupem – alkalizací, 

filtrací, mikrofiltrací a iontovou výměnou, bez hygienického zabezpečení. Voda z druhého 

termínu měla totožný postup (kontinuální úpravu), ale na závěr jsme ji hygienicky 

zabezpečili a znovu provedli veškeré stanovení shodné se vstupním. Voda odebraná ve 

Zlatých Horách před dvěma lety v rámci práce bakalářské se svým složením prakticky 

neliší od vzorků odebraných pro účely práce diplomové. 

Veškeré vody jsou porovnávány s limity pro pitnou vodu Přílohy č. 1 Vyhlášky 

293/2006 Sb.  

4.1 Sledované ukazatele pitné vody 

 

Požadavky kladené na kvalitu vody se řídí účelem jejího použití. Kvalitou pitné 

vody z hlediska mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů se 

zabývala ČSN 75 7111 "Pitná voda", nyní nahrazená vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 

č. 376/2000 Sb. o požadavcích na pitnou vodu.[34] 

Kvalita vody je popisována za pomoci mikrobiologických, biologických, 

fyzikálních a chemických ukazatelů. Pro stanovení jednotlivých ukazatelů je vyhláškou 

stanovený určitý rozsah závislý na způsobu provozu zdroje pitné vody a na předpokladech 

o možné kontaminaci zdroje pitné vody. Rozsah analýz je upraven přílohou č. 2 k vyhlášce 

Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb. [34] 

Ukazatele pitné vody (podle přílohy č. 1) se zjišťují postupem odpovídajícím 

metodám obsaženým v příslušných technických normách, při jejichž použití se má za to, že 

výsledek je co do záchytnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné než 

normové metody musí být doloženo, že výsledky získané takovou metodou jsou stejně 

spolehlivé a splňují ostatní podmínky uvedené v příloze č. 1.[34] 
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4.1.1 Přehled a popis stanovovaných ukazatelů v důlní vodě 

 

UKAZATEL JEDNOTKY 
LIMIT dle 

293/2006 Sb. 
TYP 

LIMITU 

zákal ZF 5 MH 

vodivost mS.m
-1 125 MH 

pH 
 

6,5-9,5 MH 

KNK4,5 mmol.l
-1 

  
CHSKMn mg.l

-1 3 MH 

vápník + hořčík mmol.l
-1 2-3,5 DH 

vápník mg.l
-1 40-80 DH 

hořčík mg.l
-1 20-30 FH 

chloridy mg.l
-1 100 MH 

chloritany mg.l
-1 

  
sírany mg.l

-1 250 NMH 

dusičnany mg.l
-1 50 NMH 

dusitany mg.l
-1 0,5 NMH 

amonné ionty mg.l
-1 0,5 MH 

celkový fosfor mg.l
-1 

  
CHSKCr mg.l

-1 
  

BSK5 mg.l
-1 

  
RL 105°C mg.l

-1 
  

RAS mg.l
-1 

  
NL 105°C mg.l

-1 
  

NL 550°C mg.l
-1 

  
Al mg.l

-1 0,2 MH 

Fe mg.l
-1 0,2 MH 

Mn mg.l
-1 0,05 MH 

Zn mg.l
-1 

  
Cu mg.l

-1 1 NMH 

Pb mg.l
-1 0,01 NMH 

Cr mg.l
-1 0,05 NMH 

Ni mg.l
-1 0,02 NMH 

Cd mg.l
-1 0,005 NMH 

 

Tabulka 3 Sledované ukazatele v důlní vodě 

 

Zákal - způsobuje sníženou průhlednost vody nerozpuštěnými a koloidními 

látkami. Upozorňuje na závady zejména ve zdroji, nebo v trubní síti. Stanoven 
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spektrofotometricky na přístroji HACH LANGE DR 2800dle ČSN EN ISO 7027 (757343) 

JV Stanovení zákalu.[35] 

Vodivost - je mírou obsahu rozpuštěných aniontů a kationtů ve vodě. U povrchové 

vody se její hodnota pohybuje nejčastěji mezi 20 - 40 mS.m
-1

, u podzemní až přes  

150 mS.m
-1

, což znamená již silnou mineralizaci. Stanovena pomocí přenosného HACH 

HQd metru dle normy ČSN EN 27888 (757344) JV Stanovení elektrické konduktivity.[35] 

pH – reakce vody - koncentrace vodíkových iontů – vyjadřuje kyselost (pod 7,0), 

nebo zásaditost (nad 7,0) vody. Hodnota pH je ovlivňována zejména obsahem 

rozpuštěného oxidu uhličitého. U pramenité vody se pH pohybuje nejčastěji mezi 7,0 – 7,5, 

u povrchové vody až přes 8,0. Hodnoty pH byly stanoveny pomocí stolního pH metru  

PH-METR 526, kontrola hodnot proběhla s pomocí přístrojů pH/Condi 340i/SET,  

pH 330 SET-1 (zásaditá oblast) a pH330i SET (kyselá oblast). Při stanovování pH v rámci 

alkalizace byl použit jiný pH metr – viz kapitola 4.2.2 Úprava pH alkalizací. Norma ČSN 

ISO 10523 (757365) Stanovení pH.[35] 

KNK 4,5 (alkalita) - kyselinová neutralizační kapacita (dříve alkalita) vyjadřuje 

spotřebu silně kyseliny v mmol.l
-1

potřebné k neutralizaci vody do pH 4,5 KNK je tvořena 

zejména ionty hydrouhličitanů, které patří mezi základní anionty ve vodě a příznivě 

ovlivňují její chuť. Potřebný obsah je nejméně 0,8 mmol.l
-1

, podzemní vody mívají obsah 

obvykle nad 4 mmol.l
-1

. Stanovení proběhlo titrací odměrným roztokem HCl na přístroji 

Burette Digital (25 ml) dle normy ČSN EN ISO 9963-1(757371) JV Stanovení kyselinové 

neutralizační kapacity. [35] 

CHSK manganistanem - chemická spotřeba kyslíku je mírou obsahu organických 

látek ve vodě, které se oxidují manganistanem draselným za varu v kyselém prostředí. 

Podzemní vody mívají hodnoty do asi 1 mg.l
-1

, povrchové vody většinou nad povolených  

3 mg.l
-1

, proto se musí tyto látky odstraňovat.[35] 

Tvrdost vody (Ca + Mg) - je způsobena ionty vápníku a hořčíku, patřící mezi 

základní kationty ve vodě. Doporučená hodnota je 0,9 – 5,0 mmol.l
-1

(5 – 28° N.dH
-1

). Pro 

praní a mytí je vhodnější co nejnižší tvrdost, pro pitné účely alespoň nad 2,5 mmol.l
-1

, což 

se projeví příznivě na chuti. Stanovovali jsme chelatometricky na přístroji Burette Digital  

(25 ml). [35] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/CHSK
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Vápník - příznivě ovlivňuje chuťové vlastnosti vody. Žádoucí obsah ve vodě je 

nejméně 30 mg.l
-1

, doporučená hodnota je nad 100 mg.l
-1

. Stanovení taktéž 

chelatometricky na přístroji Burette Digital (25 ml). [35] 

Hořčík - důležitý minerální prvek. Žádoucí obsah ve vodě je nejméně 10 mg.l
-1

. 

Vyšší koncentrace hořčíku asi nad 150 mg.l
-1

může nahořkle ovlivňovat chuť vody a ve 

spojení s vyšším obsahem síranů může mít laxativní účinek. Stanovení chelatometricky 

diferenční metodou – použití výsledků chelatometrického stanovení celkové koncentrace 

vápníku a hořčíku a výsledky stanovení vápníku. [35] 

Chloridy - patří mezi základní anionty v přírodních vodách. Při vyšších 

koncentracích asi nad 200 mg.l
-1

mohou negativně ovlivňovat chuť vody. Titrovali jsme 

odměrným roztokem dusičnanu stříbrného v neutrálním nebo mírně alkalickém prostředí 

(pH 6,5 – 10,5) za vzniku málo rozpustného chloridu stříbrného, přístroj Burette Digital 

(25 ml) dle normy ČSN ISO 9297 JV Stanovení chloridů, Argentometrické stanovení  

s chomanovým indikátorem. 

Chloritany - soli kyseliny chlorité. Obsahují chloritanový aniont (ClO3)
-
. Jedná se  

o silná oxidační činidla. Na základě objednávky analytických prací byly chloritany 

stanovovány v akreditované zkušební laboratoři v CNT – Centru nanotechnologií. 

Sírany - patří mezi základní anionty v přírodních vodách. Při vyšších koncentracích 

asi nad 350 mg.l
-1

mohou negativně ovlivňovat chuť vody a ve spojení s vyšším obsahem 

hořčíku mohou mít laxativní účinek. Stanovení spektrofotometricky při vlnové délce  

430 nm na přístroji HACH LANGE DR 2800 dle technologické návodky č. 27  

VŠB, HGF, 546) Stanovení síranů absorpční spektrofotometrií.[35] 

Dusičnany - jsou konečným produktem oxidačního rozkladu dusíkatých 

organických látek. Jejich zvýšené hodnoty nad 50 mg.l
-1

 signalizují možné znečištění 

zdroje. Mají nepřímé toxické účinky tím, že se v zažívacím ústrojí mohou redukovat na 

toxičtější dusitany, které se podílejí na vzniku karcinogenních látek a v krevním oběhu též 

blokují hemoglobin, což je závažné zvláště u kojenců. Pro ně je nejvyšší povolená 

koncentrace 15 mg.l
-1

. Kvalitní hlubinné podzemní vody mívají obsah dusičnanů do  

5 mg.l
-1

. Stanovení spektrofotometricky při vlnové délce 550 nm na přístroji HACH 

LANGE DR 2800.[35] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8D%C3%ADk
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Dusitany – jsou ve vodě nestálé, snadno se odstraní dezinfekcí chlorem. Vyšší 

koncentrace nad 0,5 mg.l
-1

mohou indikovat závady v trubní síti a ve spojení se zvýšeným 

obsahem amoniaku, chloridů, fosforečnanů a bakterií též fekální znečištění. V zažívacím 

ústrojí člověka se mohou podílet na vzniku karcinogenních látek a v krevním oběhu 

blokují hemoglobin. Dusitany jsme stanovovali fotometricky salicylanem sodným dle  

TNV č. 16 (VŠB, HGF, 546) Stanovení dusitanů se sulfanilovou kyselinou  

a N-/1-naftyl/-ethylendiaminhydrochloridem absorpční spektrofotometrií. 

Amonné ionty - vznikají ve vodě většinou v bezkyslíkatém prostředí biologickou 

redukcí přítomných dusičnanů. Přítomnost amonných iontů ve vodě je znakem 

mikrobiologické aktivita může být výsledkem hnojení, kontaminace nebo může být  

i geologického původu.[35] Obsah amonných iontů v pitné vodě je možné redukovat 

prostřednictvím biologického procesu, ve kterém se amonné ionty transformují přes 

dusitany na dusičnany – tzv. podmíněný nitrifikační proces. Tento proces vyžaduje velké 

množství kyslíku a vhodný filtrační materiál obsahující křemičitý písek nebo pórovitý 

materiál s obsahem vápníku. Stanovení amonných iontů  bylo provedeno Nesslerovým 

činidlem spektrofotometricky v kyvetě na přístroji HACH LANGE DR 2800 při vlnové 

délce 425 nm dle TNVč.10 (VŠB, HGF, 546) Stanovení amoniakálního dusíku 

s Nesslerovým činidlem absorpční spektrofotometrií. 

Celkový fosfor - v přírodě se fosfor vyskytuje pouze ve formě chemických 

sloučenin. Celkový fosfor je dán množstvím anorganických orthofosforečnanů (PO4
3-

), 

polyfosforečnanů a organicky vázaného fosforu. Do vod se fosfor dostává ve formě 

orthofosforečnanů a polyfosforečnanů z hnojiv, pracích a čisticích prostředků atd. 

Stanovení veškerého fosforu proběhlo oxidačním rozkladem na rozpuštěné anorganické 

orthofosforečnany a jejich stanovení absorpční spektrometrií po reakci s molybdenanem 

amonným a po redukci askorbovou kyselinou. 

CHSK dichromanem draselným - metoda je založena na oxidaci organických látek 

obsažených ve vzorku vody dichromanem draselným v silně kyselém prostředí kyseliny 

sírové při dvouhodinovém varu. Oxidace organických látek je katalyzována stříbrnými 

ionty a probíhá v nadbytku dichromanu. Pro maskování chloridů, které by byly za 

podmínek stanovení oxidovány na Cl2a způsobovaly by při stanovení CHSKCr pozitivní 

chybu, se přidává síran rtuťnatý. Stanovení modifikovanou semimikrometodou, přístroje  
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a pomůcky: thermoreaktor TR 300 MERCK, spektrofotometr Aquamate, kruhové kyvety, 

stojánek na kyvety. TNV 75 7520 JV Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem. 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku - mikrobiální spotřeba kyslíku za 5 dní při 

20 °C. Určuje míru organického (biologicky odbouratelného) znečištění. Koncentrace 

rozpuštěného kyslíku se stanoví odměrnou jodometrickou Winklerovou metodou  

v Alsterbergově modifikaci. Norma ČSN EN 1899-1 (757517) JV Stanovení BSK po 

n dnech. 

Rozpuštěné látky (RL) - obsah veškerých rozpuštěných látek ve vodě. Doporučená 

hodnota pro pitné účely se pohybuje mezi 400 – 700 mg.l
-1

, od hodnoty 1000 mg.l
-1

se vody 

zařazují mezi minerální. Proces odpaření známého množství vzorku zfiltrovaného přes 

membránový filtr po stanovení NL. Přístroj Vaccu – space 50, žíháno v muflové peci 

Martínek  MP05-1.1, váženo na vahách Ohaus. Norma ČSN 757346 JV Stanovení 

rozpuštěných látek.[35] 

RAS  - rozpuštěné anorganické soli, stanovují se po filtraci vzorku přes 

membránový filtr, následném odpaření do sucha v sušárně při teplotě 550°C a zvážením 

odparku na analytických vahách. Za takových podmínek dojde k oxidaci většiny 

přítomných organických látek ve vzorku. RAS váženy na vahách Ohaus. 

Nerozpuštěné látky (NL) - stanovení spočívá v zachycení nerozpuštěných látek ze 

známého množství vzorku na filtru. Filtry se před použitím musí zbavit všech balastních 

látek a musí se zvážit. Po filtraci, vysušení (cca 2hod. při 105 ºC) a vychladnutí vzorku na 

filtru se filtr zváží; žíháno v muflové peci Martínek  MP05-1.1, váženo na vahách Ohaus. 

Norma ČSN EN 872 (757349) JV Stanovení nerozpuštěných látek. 

Kovy  - ve vodách lze prokázat většinu přirozené se vyskytujících kovů a polokovů 

periodické soustavy prvků, včetně prvků vzácných zemin. Při posuzování znečištění 

prostředí kovy či polokovy se často hovoří o samostatné skupině kovů zvaných těžké nebo 

toxické, tato skupina však není přesně specifikována. [5] 

Kovy a polokovy jsou přítomné ve vodách v rozpuštěné i nerozpuštěné formě. 

Značná část kovů je ve vodách vázána adsorpcí na nerozpuštěné látky. Obsah kovů ve 

vodách ovlivňují také fyzikálně chemické procesy.[5] 

Vybrané ukazatelé kovů: Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cr, Ni, Cd.  
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Al: není akutně toxický, může ale ovlivnit barvu vody a při častém užívání panuje 

také podezření na neurotoxický účinek na lidský organismus. Původ hliníku může být 

přírodního původu – vyluhováním z půd a podloží, v mnoha případech představuje hliník 

přítomný ve vodě zbytek hlinitých koagulantů používaných při úpravě vody. Měřili jsme 

na spektrofotometru při vlnové délce 535 nm v 1 cm kyvetě. 

Fe: je samo o sobě pro člověka neškodné, ale i tak se musí ionty železa z pitné 

vody odstraňovat, jelikož působí negativně na organoleptické vlastnosti vody. Přehnaně 

železitá voda by se neměla používat ani jako voda užitková. Měřili jsme absorbanci na 

spektrofotometru HACH LANGE DR 2800 při vlnové délce 500 nm v kyvetě 1cm, také 

stanovení rychlotestem.  

Mn: způsobuje zhoršení organoleptických vlastností vody, chuti a barvy. Jeho 

vysoká koncentrace ve vodě způsobuje zřejmě degenerativní změny v nervové soustavě. Je 

běžnou součástí podzemních vod a často se vyskytuje společně se železem, je ale více 

závadnější – koncentrace v pitné vodě je tedy přísněji limitována. Měřili jsme absorbanci 

na spektrofotometru HACH LANGE DR 2800 při vlnové délce 525 nm v kyvetě 1cm, také 

stanovení rychlotestem.[5, 36] 

Zn: není v pitné ani balené kojenecké vodě limitován, tudíž vyšší hodnoty můžeme 

zanedbat. Je však značné toxický pro ryby a jiné vodní organismy – toxicita závisí na 

složení vody. [5] 

Cu: pokud se ve vodě vyskytne měď ve zvýšené koncentraci (nad 1mg.l
-1

), má na 

svědomí zvracení, nevolnost a jiné gastrointestinální příznaky. Při častém užívání ve 

vyšších koncentracích může způsobit postižení jater a ledvin. [36] 

Pb: je nebezpečné zejména pro děti: poškozuje vyvíjející se nervovou tkáň, což 

může vést k narušení inteligence, schopnosti učení a chování. Olovo narušuje také 

metabolismus vápníku. U dospělých zvyšuje krevní tlak, poškozuje ledviny, způsobuje 

anémii. Kontaminace zdrojů pitných vod z průmyslových odpadních vod nebo důlních vod 

a skládek je už v České republice vzácná. [36] 

Cr: patří mezi esenciální mikroprvky, podílí se například na regulaci hladiny v krvi 

a na syntéze nukleových kyselin. Ve vyšších koncentracích je toxický v závislosti na 

oxidačním stupni. [5] 
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Ni: je možným karcinogenem, který má vliv na reprodukční funkce, a způsobuje 

také zhoršení projevů alergií u již senzibilizovaných osob. [36] 

Cd: pro kadmium ve vodách platí přibližně totéž, co již bylo řečeno u zinku, 

vzhledem k velké chemické podrobnosti obou prvků. Kadmium ve vodách doprovází 

zinek, avšak v podstatně menších koncentracích.  

Veškeré analýzy kovů byly prováděny na přístroji: atomový absorpční spektrometr 

VARIAN AA 280FS, výrobce Varian Australia Pty Ltd, Mulgrave Victoria, Australia dle 

návodu „Flame atomic absorption spectrometry – Analytical methods“vydaný: Varian 

Australian Pty Ltd, March 1989, Publication No 85-100009-00 (český název metody: 

Stanovení prvků metodou plamenové atomové absorpce). 

4.1.2 Ukazatele jakosti surové vody (podzemní a povrchové) a jejich směrné 

a mezní hodnoty 

V tabulce č. 4 je uveden přehled chemických ukazatelů, kromě ukazatelů 

mikrobiologických a biologických. Jsou uvedeny směrné a mezní hodnoty znečištění 

surové vody pro úpravu na vodu pitnou. Ukazatele nejsou totožné s požadavky na jakost 

pitné vody, protože upravitelnost vod závisí ještě na dalších ukazatelích, které ovlivňují 

výběr a provozní parametry úpravárenských technologií. [5] 

Důležitým hlediskem při posuzování jakosti vod je jejich upravitelnost na vodu 

pitnou. 

Vody se dělí podle upravitelnosti do tří kategorií – A1, A2, A3. 

A1 – surové vody vyžadující jednoduchou fyzikální úpravu a dezinfekci – např. rychlou 

filtraci a dezinfekci 

A2 – surové vody vyžadující běžnou fyzikální a chemickou úpravu a dezinfekci, např. 

chlorování nefiltrované vody, srážení, vločkování, usazování, filtraci a závěrečnou 

dezinfekci 

A3 – surové vody vyžadující rozšířenou intenzivní fyzikální a chemickou úpravu  

a dezinfekci – např. včetně adsorpce [5] 

S výjimkou mědi a CHSKMn řadíme veškeré stanovované ukazatele do kategorie 

upravitelnosti A1, měď a CHSKMn do kategorie A3. 
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Tabulka 4 Ukazatele jakosti surové vody (podzemní a povrchové) a jejich směrné a mezní hodnoty, které 

jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako vody pitné 

Ukazatel 

A1 A2 A3 

směrná mezní směrná mezní směrná mezní 

amonné ionty 0,05 0,05 0,5 1 1 3 

arsen 0,01 0,01 - 0,01 0,02 0,02 

barva 10 20 50 100 50 200 

baryum - 0,1 - 1 - 1 

beryllium - 0,001 - 0,001 - 0,002 

bor 0,5 1 1 1 1 1 

BSK5 (BOD5) < 3 3 4 5 5 7 

dusičnany (NO3) 25 50 - 50 - 50 

dusík celkový 1 - 2 - 3 - 

extrahovatelné látky (EL) 0,1 - 0,2 - 0,5 - 

fosforečnany (PO4) 0,3 - 0,5 - 0,5 - 

fluoridy 0,7 - 1,0 1,5 0,7 - 1,5 1,5 0,7 - 1,5 1,5 

fenoly jednosytné - 0,001 0,001 0,003 0,01 0,1 

huminové látky 2 2,5 3,5 5 6 8 

chloridy 100 100 100 100 100 100 

chrom celkový - 0,05 - 0,05 - 0,05 

CHSKMn (CODMn) 2 3 5 10 10 15 

kadmium 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 

kobalt - - - - 0,05 - 

konduktivita mS.m-1 100 100 100 - 100 - 

kydanidy celkové 0,02 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 

mangan 0,05 0,05 0,1 1 0,5 1,5 

měď 0,02 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 

nasycení kyslíkem (%) > 70 - > 50 - > 30 - 

nikl - 0,02 - 0,03 - 0,03 

nerozpuštěné látky (NL) 5 - - - - - 

NEL - 0,05 - 0,05 0,1 0,5 

olovo 0,01 0,025 - 0,025 - 0,05 

pach (stupeň) 2 - 5 - 5 - 

PAU (PAH) - 0,0001 - 0,0001 - 0,0002 

pH 6,5 - 8,5 6,5 - 9,5 5,5 - 9,0 - 5,5 - 9,0 - 

rtuť 0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 

selen - 0,01 - 0,01 - 0,01 

sírany 150 250 150 250 150 250 

teplota / °C 15 20 22 25 22 25 

TOC 5 - 8 - 8 - 

vanad - - - - 0,02 - 

zinek 0,5 3 1 5 1 5 

železo 0,1 0,2 1 2 1 2 
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4.2 Použité metody a přístroje 

4.2.1 Vstupní stanovení 

 

Veškerá stanovení ukazatelů v důlní vodě před, v průběhu a po úpravě vzorků byla 

s výjimkou chloritanů prováděna v laboratořích IEI, HGF. 

Použité metody a přístroje při tomto stanovení jsou podrobněji uvedeny v kapitole  

4.1.1 Přehled a popis stanovovaných ukazatelů v důlní vodě. 

4.2.2 Úprava pH alkalizací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Odsazené vápenné mléko- Ca(OH)2 

 

Důlní vody, konkrétně VZOREK 1 (přítok) a VZOREK 3 (přítok), byly podrobeny 

úpravě nízkých hodnot pH dávkováním odsazeného vápenného mléka (Ca (OH)2)  

o koncentraci 10 g.l
-1

. Ca (OH)2byl dávkován pipetou o velikosti 10 ml a suspenze byla 

míchána na míchací koloně MK 6 po dobu 20 minut při 50 otáčkách za minutu. Poté byly 

vzorky zfiltrovány přes filtrační papír KA 4. Měření pH bylo prováděno pH metrem typu 

pH/mV Pocket Meter WTW pH 330i v suspenzi a následně ve filtrátu. 
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4.2.3 Filtrace 

Po nadávkování Ca (OH)2se ve vodě vytvořily sraženiny, jež bylo nutné zfiltrovat.  

Tyto odsazené vody (plus VZOREK 2 (odtok) a VZOREK 4 (odtok) – bez alkalizace) jsme 

filtrovali přes filtrační papír KA 4 o průměru 185 mm – filter speed: medium speed na 

filtrační aparatuře. 

 

 

Obrázek 9 Filtrační souprava a ukázky filtračních papír 

4.2.4 Mikrofiltrace 

Po provedení filtrace, jež nám odstranila největší sraženiny, jsme vodu nechali 

projít přes mikrofiltraci pomocí přístroje Vacc – space 50. 

Mikrofiltraci jsme předřadili iontové výměně, aby byl vzorek zbaven co největšího 

množství nerozpuštěných látek a nedošlo k zanesení iontoměničových kolon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Přístroj na mikro-filtraci (vývěva) Vacc - space 50 
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4.2.5 Iontová výměna 

 

Pro proces iontové výměny byly použity dva typy ionexů: 

1) Silně kyselý katex Amberlite IR 120 H
+
 pracující v H

+
cyklu 

2) Silně bazický anex, pracující v OH
-
 cyklu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Iontová výměna – kolony 

 

Silně kyselý katex (červenooranžové barvy) o objemu 200 ml jsme doplnili do  

400 ml standartním roztokem 10%ní kyseliny chlorovodíkové, a tím došlo k regeneraci 

katexu v HCl cyklu. Tímto procesem došlo k nabobtnání katexu z původních 200 ml na 

potřebných 400 ml. Takto nachystaný katex jsme převedli do skleněné kolony (viz obrázek 

č. 11) a promyli jsme jej destilovanou vodou. Promývání se provádí z důvodu naprostého 

vyčištění kolony od roztoku kyseliny chlorovodíkové a prováděli jsme jej tak dlouho, 

dokud hodnota pH na výtoku nebyla konstantní.  

Silně bazický anex (bílé barvy) byl připraven obdobně, ale promytí neproběhlo 

pomocí HCl, ale pouze destilovanou vodou. V případě anexu nedochází k nabobtnání, 

takže jsme použili rovnou 400 ml a převedli jsme jej do druhé skleněné kolony. 
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Přes takto připravené iontoměničové kolony jsme nechaly protékat všechny 

upravené vzorky (VZOREK 1 (přítok), VZOREK 2 (odtok), VZOREK 3 (přítok)  

a VZOREK 4 (odtok)).  

Pokud by voda přes iontoměniče protekla v plném množství (tedy 3 l pro každý 

vzorek - kapitola 4.2.3 Filtrace), dostali bychom demineralizovanou vodu, jež není vhodná  

k pitným účelům, neboť její dlouhodobé užívání může mít za následek zdravotní potíže. 

Abychom se procesu chemické remineralizace vyhnuli, bylo rozhodnuto o naředění 

vzorků. Menší množství jsme ponechali po alkalizaci, filtraci a mikrofiltraci stát a větší 

množství prošlo procesem iontové výměny. Poměr ředění jsme odhadovali podle 

koncentrace SO4
2-

.  

 

1) 1600 ml VZOREK 1 (přítok) – iontová výměna + 1400 ml VZOREK 1 (přítok) – 

bez iontové výměny 

2) 1600 ml VZOREK 3 (přítok) – iontová výměna + 1400 ml VZOREK 3 (přítok) – 

bez iontové výměny 

3) 1800 ml VZOREK 2 (odtok) – iontová výměna + 1200 ml VZOREK 2 (odtok) – 

bez iontové výměny 

4) 1800 ml VZOREK 4 (odtok) – iontová výměna + 1200 ml VZOREK 4 (odtok) – 

bez iontové výměny 

 

Ve vodě, která přes iontoměničové kolony protekla, bylo průběžně měřeno pH (po 

katexu i po anexu). Pravidelné měření pH je u iontové výměny pracující v H
+
, respektive 

v OH
-
 cyklu vhodné, s ohledem na kontrolu procesu.  Na silně kyselém katexu dochází ke 

snížení hodnoty pH do silně kyselé oblasti, zároveň na silně bazickém anexu dochází 

k nárůstu hodnoty pH do alkalické oblasti. 

Na silně kyselém katexu došlo k odstranění Al, Fe, Ca, Mg a dalších látek výměnou 

na H
+ 

ionty, na silně bazickém anexu poté došlo k odstranění SO4
2-

 z roztoku za 

současného uvolnění OH
-
 iontů do upravované DV. 
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4.2.6 Hygienické zabezpečení DV metodou TwinOxide 

 

Fyzikálně – chemické parametry byly upraveny na hodnoty vyhovující 

požadavkům kladeným na pitnou vodu. Jako poslední krok úpravy jsme zvolili hygienické 

zabezpečení pitné vody pomocí metody TwinOxide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Komponenty A a B – metoda TwinOxide [14] 

 

Jak je již zmíněno v kapitole 3.7.2 Metoda TwinOxide – desinfekční činidlo 

TwinOxide je jedinečný systém, který poskytuje 0,3% roztok oxidu chloričitého o čistotě 

99,9 %. Princip spočívá v samovolné chemické reakci dvou základních komponent - 

chloritanu sodného (NaClO2) a hydrogensíranu sodného (NaHSO4) v předem daném 

objemu vody. Příprava je jednoduchá a přesná – dle návodu výrobce - smíchají se dva 

práškové komponenty A - NaClO2a B - NaHSO4 a konkrétně pro přípravu 1 l roztoku 

použijeme 20 g složky A, 20 g složky B doplněné do objemu 1 litr destilovanou vodou. 

Dojde k reakci: 

                           

                    [32] 
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4.2.7 Mikrobiologický rozbor 

 

Při odběru vzorků důlních vod byly použity skleněné sterilní vzorkovnice o objemu 

500 ml s alobalem na hrdle a zátce.  

Do dvou hodin od naplnění vzorkovnice byla voda dopravena do školní laboratoře, 

kde byla pod odborným dohledem podrobena mikrobiologickým a biologickým rozborům.  

Tabulka č. 5 nám shrnuje kompletní mikrobiologický a biologický rozbor všech 

odebraných vzorků – všechny testované bakterie splňují limity pro pitnou vodu.  

 

UKAZATEL 
LIMIT dle 

293/2006 Sb. 
VZOREK 1 

(přítok) 
VZOREK 2 

(odtok) 
VZOREK 3 

(přítok) 
VZOREK 4 

(odtok) 

Escherichia coli 0 KTJ/100 ml 

    

Koliformní 

bakterie 0 KTJ/100 ml 

    

Enterokoky 0 KTJ/100 ml 

    

Pseudomonas 

aeruginosa 0 KTJ/250 ml 

    

Clostridium 

perfringens 0 KTJ/100 ml 

    

počty kolonií při 

22°C 200 KTJ/ml 

    

počty kolonií při 

36°C 20 KTJ/ml 

    

 
Tabulka 5 Výsledky mikrobiologického a biologického rozboru důlní vody v porovnání s 

mikrobiologickými a biologickými ukazateli pitné vody 

 

Mikrobiologický rozbor proběhl dle platných norem: ČSN EN ISO 6222 Jakost vod 

- Stanovení kultivovatelných mikroorganismů - Stanovení počtu kolonií očkováním do 

živného agarového kultivačního média, ČSN 75 7835 Jakost vod - Stanovení 

termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli, ČSN EN ISO 7899-2 Jakost 

vod - Stanovení intestinálních enterokoků, ČSN EN ISO 16266 Jakost vod - Stanovení 

Pseudomonas aeruginosa metodou membránových filtrů, ČSN EN ISO 7937 - 

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium 

http://www.technicke-normy-csn.cz/757831-csn-en-iso-7899-2_4_61287.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/65928-nahrady-757850-csn-en-12780.html
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perfringens - Technika počítání kolonií, ČSN 75 7842 Jakost vod - Stanovení 

psychrofilních bakterií a ČSN 75 7841 Jakost vod - Stanovení mezofilních bakterií. 

 

4.3 Rozbory odebraných vzorků DV v porovnání s limity pitné vody 

 

V předchozí kapitole jsou uvedeny veškeré procesy a stanovení, které byly v rámci 

úpravy na vodu pitnou aplikovány na důlní vody ze ZH. V této kapitole jsou podrobněji 

srovnány výsledky stanovení sledovaných ukazatelů u jednotlivých vzorků s limity pro 

pitnou vodu. 

4.3.1 DV – vstupní stanovení 

 

Následující tabulka shrnuje veškeré stanovované ukazatele u všech vzorků, které 

ale zatím neprošly žádnou úpravu – stanovení proběhlo bezprostředně po dopravení vody 

do školní laboratoře. 

Důlní vody se vyznačují především nízkou hodnotou pH, tudíž našim cílem byla 

mimo jiné úprava pH na požadovaný limit 6,5-9,5. Kromě pH jsme vstupním stanovením 

zjišťovali tyto ukazatele: zákal, vodivost, KNK4,5, CHSKMn, Ca+Mg, vápník, hořčík, 

chloridy, chloritany, sírany, dusičnany, dusitany, amonné ionty, celkový fosfor, CHSKCr, 

BSK5, RL 105°C, RAS, NL 105°C, NL 550°C, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cr, Ni a Cd. 

DV bez úpravy vykazovaly vyšší hodnoty především u zákalu, Ca+Mg, vápníku, 

síranů, amonných iontů, a dále u Fe, Mn, Cu, Cr, Ni, Cd a Zn. Zinek není v pitné vodě 

limitován, ale hodnoty 5,75 a 6,18 v tabulce č. 6 nám ukazují, že jej nelze zařadit ani do 

kategorie upravitelnosti A3 – mezní hodnota je 5, můžeme tedy napsat, že je Zn mírně 

nadlimitní. Totéž platí pro hodnoty Mn – mezní hodnota v kategorii upravitelnosti A3 je 

1,5, tudíž hodnoty 1,98 a 2,03 jsou opět mírně nadlimitní.  

Nižší hodnotu jsme naměřili v rámci pH na přítoku na ČDV. 

 

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/757842-csn-75-7842_4_55552.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/757841-csn-75-7841_4_55553.html
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UKAZATEL JEDNOTKY 

VZOREK 

1 (přítok) 

VZOREK 

2 (odtok) 

VZOREK 

3 (přítok) 

VZOREK 

4 (odtok) 

LIMIT dle 

293/2006 

Sb. 

zákal ZF 11,80 1,20 14,24 5,95 5 MH 

vodivost mS.m
-1

 62,00 77,20 55,60 65,80 125 MH 

pH   4,70 8,62 4,91 8,46 6,5-9,5 MH 

KNK4,5 mmol.l
-1

 0,04 0,15 0,06 0,49   

CHSKMn mg.l
-1

 0,40 0,82 0,36 0,36 3 MH 

vápník + hořčík mmol.l
-1

 65,00 2,66 51,98 6,05 2-3,5 DH 

vápník mg.l
-1

 59,00 106,00 66,33 105,41 40-80 DH 

hořčík mg.l
-1

 7,572 

 

6,97 20,13 18,08 20-30 DH 

chloridy mg.l
-1

 15,60 31,20 8,51 10,64 100 MH 

sírany  mg.l
-1

 481,40 573,10 496,30 549,20 250 NMH 

dusičnany mg.l
-1

 0,20 0,20 2,50 2,60 50 NHM 

dusitany mg.l
-1

 0,01 0,02 0,04 0,04 0,5 NMH 

amonné ionty mg.l
-1

 1,67 0,71 2,01 0,48 0,5 MH 

celkový fosfor mg.l
-1

 2,35 0,36 1,50 0,26   

CHSKCr mg.l
-1

 2,97 1,72 2,28 1,98   

BSK5 mg.l
-1

 0,07 0,02 - -   

RL 105°C mg.l
-1

 5,47 5,39 4,20 4,42   

RAS mg.l
-1

 4,41 4,07 3,53 4,24   

NL 105°C mg.l
-1

 2,00 24,00 0,09 -   

NL 550°C mg.l
-1

 - - - -   

Al mg.l
-1

 0,16 0,05  0,19 0,05 0,2 MH 

Fe mg.l
-1

 0,98 0,11 1,08 0,18 0,2 MH 

Mn mg.l
-1

 2,26 0,015 2,85 0,29 0,05 MH 

Zn mg.l
-1

 5,75 0,02 6,18 0,04   

Cu mg.l
-1

 1,98 0,02 2,03 0,02 1 NMH 

Pb mg.l
-1

 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 NMH 

Cr mg.l
-1

 0,026 0,017 0,02 0,06 0,05 NMH 

Ni mg.l
-1

 0,031 0,022 0,06 0,01 0,02 NMH 

Cd mg.l
-1

 0,01 <0,005 0,01 <0,005 0,005 NMH 

 

Tabulka 6 Vstupní stanovení odebraných vzorků DV – bez jakékoliv úpravy 
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4.3.2 DV - úprava pH 

 

V rámci dávkování odsazeného vápenného mléka do vstupních vzorků DV – 

konkrétně VZOREK 1 (přítok) a VZOREK 3 (přítok) - byla provedena zkušební řada 

dávek, abychom zjistili, při jaké dávce (ml/l) se dostaneme na hodnotu pH kolem 6,5 – 9,5 

– dle limitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7 Řada dávek Ca (OH)2- úprava pH 

 

Zkušební řada šesti dávek obsahovala na 1 litr hodnoty 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml,  

10 ml, 15 ml. Při dávce 15 ml jsme v případě VZORKU 1 (přítok) získali hodnoty 8,84 

a u VZORKU 3 (přítok) hodnotu 9,07. Ve sloupci pro VZOREK 3 (přítok) je uvedena 

pouze hodnota při dávce 15 ml/1 l, protože řadu zkušebních dávek jsme provedli u první 

odebrané vody (VZOREK 1 (přítok)), tudíž u druhého vzorků jsme použili již ověřenou 

hodnotu. Při porovnání s limity pro pitnou vodu jsou z hlediska takto upraveného pH DV 

vyhovující. 

 

LIMIT pH dle 

293/2006 Sb. 

VZOREK 1 

(přítok) - pH 

VZOREK 3 

(přítok) - pH 

POROVNÁNÍ S 

LIMITEM 

6,5 - 9,5 8,84 9,07 
 

 

Tabulka 8 Upravené hodnoty pH v porovnání s limity pro pitnou vodu 

 

Po úpravě vzorků alkalizací jsme opět provedli veškeré vstupní stanovení. 

DÁVKY 
VZOREK 1 

(přítok) - pH 

VZOREK 3 

(přítok) - pH 

0 ml 4,70 - 

1 ml/1 l 5,12 - 

2 ml/1 l 5,33 - 

3 ml/1 l 5,45 - 

5 ml/1 l 6,11 - 

10 ml/1 l 6,40 - 

15 ml/1 l 8,84 9,07 
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V níže uvedených tabulkách č. 9 a 10 vidíme, že procesem alkalizace jsme sice 

upravili pH na požadovanou hodnotu, ale ukazatele jako CHSKMn, vápník + hořčík (tvrdost 

vody), vápník, sírany, amonné ionty a z kovů mangan nejsou i nadále vyhovujícími 

parametry a je nutné pokračovat v úpravě vody a zařadit vhodné procesy – například 

iontovou výměnu.  

 

UKAZA-

TEL 

JEDNOT-

KY 

VZOREK 1 

(přítok) - po 

alkalizaci 

VZOREK 3 

(přítok) -  

po alkalizaci 

LIMIT 

dle 

293/2006 

Sb. 

TYP 

LIMITU 

VZOREK 1 

(přítok) - 

porovnání s 

limitem 

VZOREK 

3 (přítok) - 

porovnání 

s limitem 

Al mg.l
-1 0,02 0,02 0,2 MH 

  

Fe mg.l
-1 <0,01 <0,01 0,2 MH 

  

Mn mg.l
-1 1,61 1,11 0,05 MH           X       X 

Zn mg.l
-1 0,04 0,20     

  

Cu mg.l
-1 0,01 0,01 1 NMH 

  

Pb mg.l
-1 <0,01 <0,01 0,01 NMH 

  

Cr mg.l
-1 0,02 0,01 0,05 NMH 

  

Ni mg.l
-1 <0,02 <0,02 0,02 NMH 

  

Cd mg.l
-1 <0,005 <0,005 0,005 NMH 

  

 

Tabulka 9 Rozbor kovů v DV(vstup na ČDV)po nadávkování odsazeného vápenného mléka – porovnání  

s limity pitné vody 
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Tabulka 10 Rozbor DV (vstup na ČDV) po nadávkování odsazeného vápenného mléka – porovnání s limity pro pitnou vodu

UKAZATEL JEDNOTKY 

VZOREK 1 

(přítok) - po 

alkalizaci 

VZOREK 3 

(přítok) -  po 

alkalizaci 

LIMIT dle 

293/2006 Sb. 

TYP 

LIMITU 

VZOREK 1 

(přítok) - 

porovnání s 

limitem 

VZOREK 3 

(přítok) - 

porovnání s 

limitem 

zákal ZF 6,01 6,29 5 MH            X             X 

vodivost mS.m
-1

 78,10 57,50 125 MH 

  

pH   7,64 9,07 6,5-9,5 MH 

  

KNK4,5 mmol.l
-1

 0,16 0,57     

  

CHSKMn mg.l
-1

 3,25 4,19 3 MH            X             X 

vápník a hořčík mmol.l
-1

 3,68 5,25 2-3,5  DH            X             X 

vápník mg.l
-1

 91,58 85,57 40-80 DH            X             X 

hořčík mg.l
-1

 18,96 19,83 20-30 FH 

  

chloridy mg.l
-1

 59,21 30,11 100 MH 

  

sírany  mg.l
-1

 509,60 522,30 250 NMH             X             X 

dusičnany mg.l
-1

 2,44 2,50 50 NMH 

  

dusitany mg.l
-1

 - - 0,5 NMH 

  

amonné ionty mg.l
-1

 1,37 0,89 0,5 MH            X             X 

celkový fosfor  mg.l
-1

 0,30 0,58     

  

CHSKCr mg.l
-1

 10,05 12,44     

  

BSK5 mg.l
-1

 4,03 5,81     

  

RL 105°C mg.l
-1

 1,08 5,12     

  

RAS mg.l
-1

 2,98 3,53     

  

NL 105°C mg.l
-1

 - -     

  

NL 550°C mg.l
-1

 - -     
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4.3.3 DV- sedimentace, filtrace a mikro-filtrace 

Po provedení těchto tří kroků úpravy jsme v DV stanovovali RL 105°C, RAS, NL 

105°C a NL 550°C (viz tabulka č. 10). 

Nerozpuštěné látky (NL) byly stanoveny přefiltrováním 100 ml vody přes předem 

zvážený filtrační papír s velikostí pórů 0,04 µm. Po mikrofiltraci přes vývěvu byly filtrační 

papíry se všemi vzorky vloženy jednotlivě do připravených Petriho misek a takto umístěny 

do sušárny, kde byly po dobu 60 minut vystaveny teplotě 105°C.  

Rozpuštěné látky (RL) sušené (odparek) se dále vyžíhají při teplotě 550°C 

4.3.4 DV – po iontové výměně 

V tabulce jsou uvedeny vzorky již naředěných vod - poměr ředění vzorků 

podrobněji v kapitole 4.2.5 Iontová výměna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 11 Výsledky vzorků DV po iontové výměně 

VZOREK 1 (přítok), VZOREK 2 (odtok), VZOREK 3 (přítok) a VZOREK 4 

(odtok) uvedené v tabulce jsou vzorky, které prošly procesem alkalizace, dále filtrace, 

mikrofiltrace a iontovou výměnou. 

UKAZATEL JEDNOTKY 

VZOREK 

1 (přítok) 

VZOREK 

2 (odtok) 

VZOREK 

3 (přítok) 

VZOREK 

4 (odtok) 

LIMIT dle 

293/2006 

Sb. 

zákal ZF 0,16 0,22 0,11 0,16 5 

vodivost mS.m
-1 22,10 33,00 24,40 40,00 125 

pH   7,66 7,82 7,45 7,31 6,5-9,5 

KNK4,5 mmol.l
-1 0,05 0,07 0,07 0,09   

CHSKMn mg.l
-1 2,16 0,77 2,98 0,59 3 

vápník + 

hořčík mmol.l
-1 3,60 2,35 3,50 1,56 2-3,5  

vápník mg.l
-1 38,00 36,13 35,69 34,89 40-80 

hořčík mg.l
-1 16,15 14,84 14,86 14,42 20-30 

chloridy mg.l
-1 19,19 12,16 22,34 8,86 100 

sírany  mg.l
-1 100,50 105,23 84,25 97,20 250 

dusičnany mg.l
-1 0,18 0,16 0,22 0,19 50 

dusitany mg.l
-1 - - - - 0,5 

amonné 

ionty mg.l
-1 0,48 0,42 0,46 0,28 0,5 
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Z tabulky č. 8 je zřejmé, že DV, která prošla iontovou výměnou (jedná se o vodu 

smíchanou – část vody prošla přes iontoměniče a část, která prošla jen procesy alkalizace, 

sedimentace, filtrace a mikrofiltrace), nesplňuje ve všech sledovaných parametrech limity 

pro pitnou vodu, jež stanovuje Vyhláška č. 293/2006 Sb. Ve všech vodách bylo upraveno 

pH, které se podařilo stabilizovat kolem hodnoty 7,5. Hodnoty vápníku a hořčíku jsou 

doporučené a jejich překročení nevyvolává žádná zdravotní rizika – v našem případě máme 

hodnoty mírně pod doporučenou hodnotou.  

4.3.5 DV – po hygienickém zabezpečení 

Do důlní vody po předchozí úpravě alkalizací, filtrací, mikrofiltrací a iontovou 

výměnou jsme u VZORKU 3 (přítok) a VZORKU 4 (odtok) nadávkovali 0,03% roztok 

ClO2 v množství 0,2 ml/ 1 l, 0,3 ml / 1 l a 0,5 ml/ 1 l.  

 Z tabulky č. 13 je patrné, že všechny ukazatele v porovnání s limity splňují 

parametry pro pitnou vodu dle Vyhlášky 293/2006 Sb., kromě chloritanů, které budou 

vyhovovat pouze při dávce 0,2 ml/ 1 l a 0,3 ml / 1 l, což odpovídá doporučené dávce od 

výrobce. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12 Mikrobiologický rozbor VZORKU 3 a 4 po nadávkování hygienického činidla TwinOxide 

V rámci mikrobiologického rozboru, který byl proveden po nadávkování 

hygienického činidla TwinOxide, je zřejmé, že se kvalita vody z hlediska bakterií 

nezměnila a jsou splněny veškeré stanovované mikrobiologické ukazatele (viz tabulka  

č. 12). 

UKAZATEL 

LIMIT dle 

293/2006 Sb. 

VZOREK 

3 (přítok) 

VZOREK 

4 (odtok) 

Escherichia coli 0 KTJ/100 ml 

  

Koliformní bakterie 0 KTJ/100 ml 

  

Enterokoky 0 KTJ/100 ml 

  

Pseudomonas 

aeruginosa 0 KTJ/250 ml 

  

Clostridium 

perfringens 0 KTJ/100 ml 

  

počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml 

  

počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml 
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Tabulka 13 Stanovení ukazatelů po nadávkování činidla TwinOxide

UKAZATEL JEDNOTKY 

VZOREK 3 

(přítok) – 

dávka 
 0,2 ml/1 l 

VZOREK 3 

(přítok) – 

dávka 
 0,3 ml/1 l 

VZOREK 3 

(přítok) - 

dávka  
 0,5 ml/1 l 

VZOREK 4 

(odtok) - 

dávka  
0,2 ml/1 l 

VZOREK 4 

(odtok) – 

dávka 
 0,3 ml/1 l 

VZOREK 4 

(odtok) - 

dávka    
 0,5 ml/1 l 

LIMIT 

dle 

293/2006 

Sb. 
TYP 

LIMITU 

zákal ZF 1,07 0,74 0,77 0,26 0,23 0,09 5 MH 

vodivost mS.m
-1 30,9 31,20 31,30 33,90 35,90 37,80 125 MH 

pH   8,40 7,58 7,96 7,66 7,30 7,11 6,5-9,5 MH 

CHSKMn mg.l
-1 2,52 1,94 2,04 0,33 0,60 0,63 3 MH 

vápník a 

hořčík mmol.l
-1 1,56 1,66 1,60 1,72 1,78 1,77 2-3,5  DH 

vápník mg.l
-1 31,03 33,16 34,01 33,98 34,25 34,34 40-80 DH 

hořčík mg.l
-1 8,23 9,01 9,30 7,70 7,62 7,53 20-30 DH 

chloridy mg.l
-1 0,27 0,33 0,25 0,32 0,35 0,32 100 MH 

chloritany mg.l
-1  0,1 0,2  0,4  0,1  0,2  0,4  0,2 MH 

volný chlor mg.l
-1 0,06 0,07 0,08 0,05 0,07 0,07 0,3 MH 

sírany  mg.l
-1 98,05 98,55 97,98 98,11 98,12 97,95 250 NMH 

dusičnany mg.l
-1 0,10 0,60 0,50 1,90 1,10 1,30 50 NMH 

dusitany mg.l
-1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 NMH 

amonné 

ionty mg.l
-1 0,25 0,26 0,25 0,25 0,26 0,26 0,5 MH 
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Tabulka 14 Stanovení ukazatelů kovů po nadávkování TwinOxide pro VZOREK 3 (přítok) 

 

Veškeré ukazatelé kovů splňují limity pro pitnou vodu. Jak můžeme vidět – 

hodnoty manganu jsou u VZORKU 3 (přítok) na hranici mezní hodnoty a VZOREK 4 

(odtok) je těsně pod hranicí. 

Rozhodli jsme se proto zařadit alternativní proces místo filtrace  

– filtraci přes vrstvu aktivovaného křemičitého písku. Je třeba si říct, že voda, která byla 

upravována dle původně zvolených procesů, byla v celém objemu podrobena alkalizaci, 

sedimentaci, filtraci a mikrofiltraci, část vody prošla iontovou výměnou a celý objem byl 

hygienicky zabezpečen. V rámci alternativního zařazení aktivovaného křemičitého písku 

byla voda upravována stejně, ovšem místo filtrace a mikrofiltrace jsme provedli filtraci 

přes vrstvu křemičitého písku. Po úpravě pH nadávkováním odsazeného vápenného mléka 

vznikla sraženina, kterou jsme nechali sedimentovat a odsazenou část vody jsme převedli 

přes filtr naplněný aktivovaným křemičitým pískem. V takto přefiltrované a upravené vodě 

jsme stanovili hodnoty Mn, RL a NL. 

 

 

 

 

 

 

 

UKAZATEL JEDNOTKY 

VZOREK 3 

(přítok) 

VZOREK 4 

(odtok) 

LIMIT 

dle 

293/2006 

Sb. STAV 

Al mg.l
-1 - - 0,2 

 

Fe mg.l
-1 <0,01 <0,01 0,2  

Mn mg.l
-1 0,05 0,04 0,05  

Zn mg.l
-1 0,03 <0,002     

Cu mg.l
-1 0,01 0,01 1  

Pb mg.l
-1 <0,01 <0,01 0,01  

Cr mg.l
-1 0,03 0,02 0,05  

Ni mg.l
-1 0,02 <0,01 0,02  

Cd mg.l
-1 <0,005 <0,005 0,005  
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Obrázek 13 Aktivovaný křemičitý písek [19] 

 

Níže uvedená tabulka nám ukazuje, že pomocí filtrace přes aktivovaný křemičitý 

písek se nám podařilo snížit hodnoty manganu pod mezní hodnoty a hodnoty 

nerozpuštěných látek jsou nulové.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 15 Vstup a výstup po filtraci přes aktivovaný křemičitý písek 

4.4 Možnosti jejich využívání 

Důlní voda z ČDV Zlaté Hory, která prošla veškerou předchozí úpravou  

a stanoveními, dosáhla parametrů, které splňují limity pro pitnou vodu dle Vyhlášky 

293/2006 Sb., a můžeme ji tedy považovat za vhodnou pro účely pitné vody. 

Další možností využití je voda užitková, což je zdravotně nezávadná voda, která 

není určena k pití nebo jiné konzumaci. Může pocházet z jakéhokoliv zdroje, pokud 

vyhovuje zdravotním a technickým požadavkům, používá se na mytí, koupání a na výrobní 

účely. Na užitkovou vodu se nekladou taková přísná kritéria, pokud jde o fyzikální 

vlastnosti (teplota, barva, zákal), jako na pitné vody, ale nesmí být odpudivá, nesmí 

UKAZATEL JEDNOTKY 

VZOREK 3 

(přítok) 

VZOREK 4 

(odtok) 

Mn mg.l
-1

 0,02 0,01 

NL 105°C mg.l
-1

 - - 

NL 550°C mg.l
-1

 - - 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Koup%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
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obsahovat toxické látky a ze zdravotního hlediska musí vyhovovat normě, platné pro 

pitnou vodu (uvedena v kapitole 2.6 Vymezení pojmu „pitná voda“). 

5 Diskuze a závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo ověřit možnost úpravy DV ze Zlatých Hor 

zvoleným postupem na vodu pitnou tak, aby byly splněny limity stanovené Vyhláškou 

293/2006 Sb.  

DV byla odebrána ve dvou termínech – 14. 1. 2014 a 24. 2. 2014 – vždy vstup na 

ČDV a výstup z ČDV.  

Odebrané vzorky DV byly podrobeny vstupní analýze, díky které jsme zjistili 

zvýšený obsah vápníku, hořčíku, síranů a na vstupu nevyhovující pH a také zákal  

a koncentraci některých kovů. Tato voda byla zároveň určena jako tzv. „testovací“, na 

které jsme si vyzkoušeli zvolený postup úpravy. 

Druhá odebraná voda byla také podrobena vstupní analýze. Pro úpravu byly použity 

tyto technologické procesy: alkalizace odsazeným vápenným mlékem o koncentraci  

10 g.l
-1

, filtrace přes filtrační papír KA 4, mikrofiltrace přístrojem Vacc – space 50 

(předřazena před iontovou výměnu jako předúprava, aby nedošlo k zanesení 

iontoměničových kolon), iontová výměna a hygienické zabezpečení upravené DV 

oxidačním činidlem TwinOxide. Po použití hygienizace pomocí TwinOxide, jakožto 

posledním bodu úpravy, byla znovu provedena stanovení totožná se vstupním.  

Hodnoty manganu nám vykazovaly hodnoty shodné s mezním limitem, proto jsme 

se rozhodli použít alternativní proces na místo filtrace – vodu jsme přefiltrovali přes filtr 

naplněný křemičitým pískem – tento proces byl úspěšný a mangan nám klesl z hodnoty 

0,05 mg.l
-1

 na hodnoty 0,02 mg.l
-1

 na vstupu a 0,01 mg.l
-1

 na výstupu. 

Cíl práce byl splněn - podařilo se nám upravit důlní vodu přivezenou ze Zlatých 

Hor na vodu pitnou – v rámci limitu pro pitnou vodu dle Vyhlášky 293/2006 Sb. – byly 

splněny veškeré stanovované chemické, biologické a mikrobiologické ukazatele. 
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