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Anotace 

Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše na téma Fytoremediace slaných důlních 

vod, posoudit možnosti jejich využití.  

První část je věnována charakteristice důlních vod, následně zdrojům a možnosti čištění 

těchto vod. V další části jsou popsány kořenové čistírny, fytoremediace, její dělení, využití  

při čištění důlních vod, mokřadní vegetace, příklady mokřadních systémů u nás a v 

zahraničí. 

Klíčová slova: důlní voda, fytoremediace, mokřady, mokřadní systém, mokřadní vegetace, 

Annotation 

Aim of the Bachelor´s work is create review on topic phytoremediation of saline mine 

water icluding estimation of possibilities for their exploitation.  

First part is aimed at charasterictics of mine water, their resources an possibilities of 

cleaning these water. Next part describes the root cleaning plants wetlands, 

phytoremediation process, use of remediation for cleaning mine water, wetland vegetation, 

examples of remediation systems in the Czech republic and and abroad. 

Key words: mine water, phytoremediation, wetlands, wetland system, wetland vegetation 
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Seznam použitých zkratek 

KČOV -  kořenová čistírna odpadních vod 

pH  - záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů 

BSK - biochemická spotřeba kyslíku 

CHSKcr - chemická spotřeba kyslíku 

AMD - kyselé důlní vody 

NO
-
3-N - dusičnanový dusík 

NH
+

4-N - amoniakální dusík 

NL - nerozpuštěné látky 

NEL - nepolární extrahovatelné látky 

CO2 - oxid uhličitý 

CL
-
 - chloridy 

SO4
2-

 - sírany 

Cu - měď 

Zn - zinek 

Pb - olovo 

Au - zlato 

Fe - železo 

Mn - mangan 

P - fosfor 

N - dusík 
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Úvod 

Dobývání nerostných surovin, především kovů a uhlí má na příslušných lokalitách 

nezanedbatelný vliv na životní prostředí a to jak při vlastní těžbě, tak i po jejím ukončení. 

K hlavním dopadům důlní činnosti patří zhoršení kvality podzemních a povrchových vod, 

které musí být často nákladným způsobem čištěny [3]. 

Z hlediska životního prostředí jsou problematické dva druhy důlních vod - vysoce zasolené 

důlní vody z hlubinné těžby uhlí a kyselé důlní vody z povrchové těžby hnědého uhlí, 

vznikající vyluhováním a oxidací pyritů a to nejen z hlediska složení, ale i jejich množství 

[19]. 

Jeden ze způsobů čištění odpadních a důlních vod je čištění pomocí kořenových čistíren. 

Umělé mokřady jsou využívány pro čištění především šedých odpadních vod více než 100 

let. V mnoha případech však šlo spíše o pouhé vypouštění než čištění odpadních vod. 

Hlavní důvod byl, že mokřady byly až do 60. let minulého století považovány za bezcenné 

biotopy [23]. 

V posledních desetiletích, díky intenzivnímu studiu mokřadních systémů, nastal výrazný 

obrat v chápání významu role mokřadů [23]. 
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1. Důlní vody 

Důlní vody vznikají většinou jako výsledek různých poměrů míšení přírodních i 

antropogenních 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 [6]. 

1.1. Zdroje důlních vod 

Zdroje důlních vod jsou různé. Mezi přírodní zdroje důlních vod patří jednak vody 

ložiskové a jednak vody mimoložiskové. Do antropogenních zdrojů patří vody stařinové 

[5]. 

Ložiskové vody jsou podzemní vody ložisek nerostných surovin, které jsou akumulovány 

přímo v ložiskové výplni nebo v bočních nadložích či podložních horninách, pokud jsou v 

hydraulické spojitosti s ložiskem. Tyto vody mohou vytvářet systémy s volnou nebo 

napjatou hladinou. Ložiskové vody lze rozdělit na vody neovlivněné a ovlivněné důlní 

činností [5]. 

Ložiskové důlní vody neovlivněné důlní činností jsou typické tím, že jejich pohyb ve 

zvodněné struktuře se řídí zákony proudění tekutin horninovým prostředím, tj. na jejich 

pohyb lze aplikovat zákonitosti formulované v podzemní hydraulice. pohyb vody je 

určován především geologickými a hydrologickými faktory - důlní činností neovlivněném 

- stavu [5]. 

Ložiskové vody ovlivněné důlní činností jsou typické tím, že jejich pohyb ve zvodněné 

struktuře je určován obvykle vznikem nové, umělé odvodňovací báze. Často je tento 

antropogenní zásah do přirozené geohydrodynamické struktury spojení i se změnami 

hydraulických parametrů horninových komplexů (zejména propustnosti), bývá ovlivněn 

jejich tlakový režim, jejich hydrochemické složení (narušená hydrochemická rovnováha 

rozpuštěných tuhých látek a plynů) apod. Jejich pohyb řídí obvykle zákony proudění 

horninovým prostředím, pouze v menší míře lze aplikovat zákonitosti obecné hydrauliky 

 (proudění v korytech či potrubím) [5]. 

Mimoložiskové vody jsou vody přírodních zvodní v horninách a přírodní vody infiltrující 

do důlních děl z povrchu (vody atmosférických srážek, vody z povrchových toků a nádrží). 
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Jejich přítok do důlních děl je způsoben antropogenním ovlivněním horninového prostředí 

důlní činností - zejména vznikem nových prioritních cest infiltrace (zálomové trhliny, 

reaktivace zlomů apod.). Tyto zdroje či akumulace přírodních vod jsou v hornicky 

neporušeném stavu izolovaných od ložiskových rud hydraulickými bariérami [5]. 

Provozní a technologické vody jsou antropogenní složkou důlních vod. Jedná se o vody, 

které jsou do důlního prostředí sváděny uměle - nejčastěji potrubím. Jsou to např. vody 

používané jako vody pitné, vody protipožární a protiprašné ochrany, užitkové a 

technologické vody používané zejména pro vrtání s vodním výplachem, pro hydraulické 

mechanismy (včetně technologie rozpojování horniny, technologie dopravy hmot) apod. 

Pokud se nejedná o tekutiny a vodné roztoky speciálního složení, jde o většinou vody 

prosté. Velmi často jsou pro tyto účely použity již vyčerpané důlní vody - recirkulované 

vody v různém stupni mineralizace [5]. 

Stařinové vody jsou zvláštním druhem důlních vod. Jsou to směsné vody ložiskové, 

mimoložiskové i provozní, které protékají nebo jsou akumulovány v opuštěných důlních 

prostorech ve vydobytých kavernách, v závalech porubů apod. U uzavřených dolů nebo v 

provozně již uzavřených částech dolu je podíl provozních vod zanedbatelný. pokud nejsou 

záměrně použity k zatopení vydobytého ložiska. Stařinové vody proudí ve starých důlních 

dílech podle zákonů proudění v otevřených korytech, v potrubí a v zavalených místech pak 

i podle zákonů filtrace průlinovým prostředím [5]. 

1.2. Základní typy důlních vod na ložiscích v České republice 

Poměry zdrojů důlních vod jsou natolik rozmanité, že je někdy obtížné jednoznačně 

definovat pro jednotlivá ložiska ,,typické" důlní vody. I v rámci jedné geologické struktury 

lze najít nesrovnatelné směsi zdrojů, ze kterých jsou tvořeny důlní vody. V rozsahu 

jednoho důlního podniku je typ důlních vod v čase i prostoru proměnný. Změna nastává s 

postupem dobývacích prací do hloubky a mění se v závislosti na kvantitě a složení 

přírodních zdrojů důlních vod v daném období těžby apod. U činných dolů se chemismus 

důlních vod mění jak mísením odlišných typů vod, tak znečišťováním různými provozními 

a odpadními látkami, produkty biologického rozkladu atd. Proto kvalitativní i kvantitativní 

údaje mají časově i prostorově omezenou platnost. Zejména po ukončení těžební činnosti 

se diametrálně mění režim důlních vod. V takovém případě je jeden ze zdrojů, tj. provozní 

a technologická voda - anulován a důlní vody nabývají charakter stařinových vod [5]. 
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Obecně lze generalizovat a vymezit tyto typy důlních vod: 

Důlní vody freaticko - atmosférického typu (PAT): 

Celková mineralizace: 300 - 1000 mg/l 

Hydrogeochemický typ: smíšený Ca - Mg - HCO3 - (SO4) 

Typický výskyt: lomy nerudních surovin, štěrkovny a pískovny, jíloviště a kaoliniště, 

mělké železorudné doly, rašeliniště. 

Charakteristika: ložiskové vody a produkty zvětrávání hornin neovlivňují 

hydrogeochemický typ základního zdroje směsných vod [5]. 

Důlní vody alterované freaticko - atmosférického typu (aPAT): 

Celková mineralizace: 300 - 1200 mg/l 

Hydrogeochemický typ: smíšený Ca - HCO3 - SO4 s podílem specifických iontů, případně 

se specifickými fyzikálně - senzorickými vlastnostmi 

Typický výskyt: sádrovcové lomy, doly polymetalických rud, lomy a mělké doly uhelných 

ložisek 

Charakteristika: ložiskové vody a produkty zvětrávání hornin ovlivňují hydrogeochemický 

typ základního zdroje směsných rud [5]. 

Důlní vody provozně - technologického typu (OTP): 

celková mineralizace: 300 - 1000 mg/l 

hydrogeochemický typ: smíšený Ca - Mg - HCO3 - SO4, odpovídající 

hydrogeochemickému typu používaných provozních vod 

typický výskyt: velmi nízko zvodněné hlubinné doly polymetalických rud, uhelných 

ložisek a jiných nerudních surovin, štoly a povrchové doly nad úrovní místní erozní báze 

charakteristika: provozní vody tvoří dominantní podíl směsných důlních vod [5]. 

Důlní vody ložiskového typu (WDT): 

celková mineralizace: 1000 - 10000 (a více) mg/l 

hydrogeochemický typ: základní výrazný Na - Cl - (SO4) s podílem specifických iontů,        

případně se specifickými fyzikálně - senzorickými vlastnostmi 
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typický výskyt: hlubinné doly polymetalických rud, hlubinné doly uhelných ložisek, těžba 

evaporitů 

charakteristika: produkty zvětrávání hornin, ložiskové a mimoložiskové vody utváří   

hydrogeochemický typ směsných vod [5]. 

1.3. Kategorie důlních vod  

Vody z hlubinných šachet – bývají neutrální nebo slabě alkalické. U hlubinných uhelných 

šachet jsou důlní vody velmi často kyselé, mají vysoký obsah síranů, iontů železa a dalších 

rozpuštěných látek.  

 Vody z povrchových lomů – vykazují nízké pH jako důsledek vyluhování a oxidace 

přítomných složek [18]. 

Salinní důlní vody - rozdělujeme na: 

 natrium - chloridový typ - tyto vody se vyznačují proměnlivým obsahem bromidů. 

Jedná se o zředěné fosilní mořské vody, které neobsahují sírany a jsou 

bakteriologicky nezávadné. Dále tyto vody dělíme na: 

 vody bohaté na jodidový kationt - v těchto vodách je podíl soli až 30000 mg/l 

 vody vyvěrající z detritových souvrství - vyznačují se proměnlivým obsahem soli 

7000 - 50000 mg/l 

 vody z plážových písků, které sedimentovaly do rýh v terénu, podíl soli až  

2000 mg/l 

 natrium -  karbonátové důlní vody - hlavní složkou těchto vod je hydrogenuhličitan 

sodný, rovněž proměnlivý obsah soli 1000 - 10000 mg/l 

 vody nízkosalinní - jsou to povrchové sladké vody, které se tektonickými pochody 

dostávají do karbonského souvrství a vyvěrají v důlních dílech [9]. 

Důlní vody s vysokým obsahem síranů - jsou to důlní vody čerpané z hlubinných nebo 

povrchových dolů,  je pro ně charakteristický zvýšený obsah síranů (obsah síry 5-6%), 

železa, manganu, rozpuštěných a nerozpuštěných látek a nízké pH. Tyto vody před 

vypouštěním do recipientu musí být upraveny [9]. 

Podle toho, jakým směrem se vývoj složení důlních vod ubírá, rozlišujeme: 

 důlní vody znečištěné anorganickou suspenzí 
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 kyselé důlní vody 

 mineralizované důlní vody 

 důlní vody znečištěné organickými látkami a bakteriemi 

 důlní vody znečištěné speciálními toxickými látkami, např. kyanidy [9]. 

Klasifikace důlních vod podle hodnoty pH: 

 zásadité ...................... nad 7 

 neutrální .................... 7 

 slabě kyselé ............... 5-7  

 mírně kyselé .............. 3-5 

 velmi kyselé .............. menší než 3 [9]. 

2. Problematika důlních vod v legislativě České republiky a 

zemích Evropské unie 

Vymezení pojmu „důlní vody“ je poměrně široké a legislativní aplikace jsou někdy značně 

složité. Hlavním kritériem, kterým důlní vody lze charakterizovat, je důlní prostor (ať již 

povrchový nebo hlubinný), 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 srážkové vody, a to až do jejího spojení s jinými 

stálými povrchovými nebo podzemními vodami“ [30]. 

Při tom 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) [6]. 

Důlní vodou jsou proto 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, např. u solí a zpět jsou čerpané ve formě 

solanky, nebo i roztoky vtlačované do horninového prostředí sloužící např. k chemické těžbě 

uranových rud, ap. [6]. 
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Důlní vody a vodní zákon 

Nakládání s vodami podléhá povolovací pravomoci vodohospodářského orgánů (dle 

zákona č. 254/2001 Sb. tedy vodoprávnímu úřadu). Také k vypouštění zvláštních vod do 

vod povrchových nebo podzemních je nezbytné povolení vodohospodářského orgánu (§ 8 

odst.1 písm.d - vodního zákona). Z působnosti tohoto ustanovení jsou však vyňaty vody 

důlní, kde vodní zákon výslovně odkazuje na zvláštní předpisy, v tomto případě na horní 

zákon [31]. 

Tento zákon oddělil samotné vypouštění důlních vod (je povolováno ze zákona) od 

ustanovení způsobu a podmínek tohoto vypouštění, které náleží do pravomoci orgánu 

státní správy. Současně horní zákon určil, že věcně příslušným orgánem státní správy je 

vodohospodářský orgán [31].   

Vodohospodářský orgán proto rozhoduje o způsobu a podmínkách vypouštění důlních vod, 

nikoliv však podle vodního zákona, ale na základě zákona horního, a to formou rozhodnutí 

ve smyslu § 46 a násl. správního řádu [31]. 

Horní zákon blíže nevymezuje “způsob a podmínky vypouštění důlních vod“. Proto zde 

příslušný vodoprávní úřad má plnou volnost ve výběru prostředků, jimiž způsob a podmínky 

vypouštění vymezí. Platí tu tedy obecná hlediska o volné úvaze správního orgánu, která však 

nikdy neznamenají jeho libovůli, nýbrž povinnost vycházet při rozhodování ze zásad 

příslušné právní úpravy, v tomto případě provedené především horním a vodním zákonem 

[30]. 

Jednou z neopominutelných legislativních zásad je v případě vypouštění důlních vod 

ustanovení § 23 odst. 1 vodního zákona: “Kdo vypouští odpadní vody nebo zvláštní vody 

do vod povrchových nebo podzemních, je povinen dbát, aby jakost povrchových nebo 

podzemních vod nebyla ohrožena nebo zhoršena. Za tím účelem je povinen zejména 

zajišťovat zneškodňování vypouštěných vod způsobem odpovídajícím současnému stavu 

technického pokroku.“. Dopad tohoto ustanovení není žádným způsobem omezen a 

uvedené povinnosti platí pro každého, kdo vypouští odpadní nebo důlní vody [31].  

Při vlastním stanovování podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových 

postupuje vodohospodářský orgán podle ukazatelů přístupného stupně znečištění vod 

uvedených v nařízení vlády. V současné době platí nařízení vlády č. 229 / 2007 Sb. kde 

nejsou pro důlní vody stanovení emisní standardy. V § 4, odst. 2 se uvádí, že „pokud jsou 
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vypouštěny do povrchových vod nebo do kanalizací vody důlní, použijí se ustanovení 

předchozích odstavců přiměřeně“. Cílem je, aby vypouštěnými důlními vodami byly 

povrchové vody znečišťovány co nejméně a proto vodohospodářský orgán stanovuje 

limitní hodnoty pro vypouštění důlních vod individuálně podle místních 

vodohospodářských podmínek, podle kvality přirozeného pozadí povrchových a 

podzemních vod oblasti s nezbytným přihlédnutím k imisním standardům ukazatelů 

přípustného znečištění povrchových vod [6]. 

Základním právním předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států je směrnice 2000/60/ES z  

23. října 2000. Představuje nejvýznamnější a prozatím nejucelenější právní úpravu pro 

oblast vody. Důvodem jejího vzniku je sjednocení různých způsobů stávající ochrany vod 

uvnitř Společenství a prosazování integrované péče o životní prostředí. Vývoj Rámcové 

směrnice vodní politiky trval více než 10 let. V současnosti je Rámcová směrnice vodní 

politiky doplněna několika dceřinými směrnicemi a provázána se Směrnicí o zvládání 

povodňových rizik (2007/60 ES). Smyslem Rámcové směrnice je zabránit dalšímu 

zhoršování stavu povrchových a podzemních vod a zlepšit stav vod na vodu vázaných 

ekosystémů. Hlavním cílem Rámcové směrnice je do roku 2015 dosáhnout dobrého stavu 

vod s určitými výjimkami do roku 2027 [29]. 

3. Čištění slaných důlních vod 

Slané důlní vody - vody z hlubinných dolů jsou charakteristické vysokou mineralizací, z 

rozpuštěných anorganických solí převládají chloridy, které dosahují jednotek až desítek g/l, 

z kationtů převládá sodík, v menší míře jsou zastoupeny sírany a ostatní alkalické kovy, 

např. vápník, hořčík, draslík. Kromě toho se v důlních vodách vyskytují i další kovy - 

železo, mangan případně i arsen, kadmium, rtuť a vody obsahují i NL a NEL [10]. 

Likvidace slaných důlních vod je většinou realizována odváděním do toků řízeným 

způsobem, popř. po jejich retenci v dávkovacích nádržích slaných důlních vod. Dávkování 

musí probíhat takovým způsobem, aby nebyly překročeny hodnoty maximálních 

koncentrací chloridových iontů. Při zvýšené solnosti je nutno provádět nařeďování vodou z 

nezasolených přítoků do nádrže. Nařeďování musí probíhat minimálně do dosažení běžné 
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solnosti. Vypouštění z nádrže za účelem snižování solnosti musí mít náležité povolení. 

Měření solnosti při nařeďování se provádí dle potřeby, mnohdy i několikrát za den [19]. 

 Likvidace slaných důlních vod v povodí Odry je většinou realizováno odváděním do toků 

řízeným způsobem, popř. po jejich retenci v dávkovací nádrži slaných důlních vod [10]. 

Odstraňování chloridů z důlních vod je možné provádět membránovými separačními 

procesy, jako je reverzní osmóza, elektrodialýza, ultrafiltrace, dále biologickými a 

chemickými procesy. 

A. Membránové separační procesy 

1. Reverzní osmóza 

Při procesu je současně s upravenou vodou produkován solný koncentrát, obsahující 

několikanásobek koncentrace síranů, který musí být následně likvidován. Technologie 

vyžaduje vyšší tlakový spád ( 2-3 Mpa). Vysoká účinnost reverzní osmózy je podmíněna 

účinností předúpravy vstupní vody, membránové moduly nesmí být zanášeny 

suspenzoidními a kalovými částicemi v důlních vodách vždy přítomnými. Ve většině 

publikovaných případů je reverzní osmózou uvažováno pro odstraňování jinak těžko 

separovatelných chloridů [21].  

2. Elektrodialýza 

Systém je založen na využití střídavě uspořádaných katexových a anexových membrán v 

prostoru mezi anodou a katodou. Elektrodialýza se používá k částečné deonizaci vod s 

vysokou solností na úroveň limitů pro vodu pitnou, resp. v chemických technologiích ke 

koncentraci průmyslových roztoků kovů před jejich chemickým srážením. Elektrodialýza 

vyžaduje precizní předúpravu čištěné vody i následné dořešení solných koncentrátů [21]. 

Například v Polsku kde je většina slaných důlních vod vypouštěna přímo do řek, 

především do Visly, byla využita elektrodialýza v kombinaci s nanofiltrací v dolu Wesola.  

Voda v úrovni 665m s koncentrací chloridů 65,45 g/l Cl
-
 je upravena nanofiltrací a 

odpařena ve věži. Voda v úrovni 465 m  pak již obsahuje 2,25 g/l Cl
-
, je odsolená a 

současně koncentrovaná elektodialýzou s jednovaznou selektivní propustnou membránou. 

Částečně odpařená voda z věže a koncentrát z elektrodialýzy postupuje k dalšímu 
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odpařování na koncentraci NaCl až 300 mg/l a odpařováním NaCl vykrystalizuje. Produkt 

z nanofiltrace a louhy z krystalizace se smísí s elektrárenským popílkem a používají se 

jako hydraulická náplň v dole. Bylo zjištěno, že roční množství odpařené soli v hodnotě 

1,68 mil. dolarů se blíží celkovým vynaloženým nákladům 1,71 mil. dolarů ročně. Snížení 

poplatků za vypouštění chloridů a síranů, odhadovaných na 3,45 mil. dolarů ročně je 

považováno za přínos vyplývající z vysoké ekonomické účinnosti navrhované koncepce 

[20].    

3. Ultrafiltrace 

Je funkčně podobná reverzní osmóze. Před membránou se koncentrují koloidní a 

vysokomolekulární organické látky. Oproti reverzní osmóze jsou ultrafiltrační membrány 

poréznější, průtokové rychlosti vyšší a potřebné tlakové spády nižší (0,1 - 0,2 MPa) [21]. 

B. Biologické procesy 

Jsou založeny na potenciální schopnosti desulfatačních bakterií redukovat sírany na 

nerozpustné sulfidy, které mohou být z vody mechanicky odstraněny. Jde o novější 

metody, vyznačující se nízkými provozními náklady a nenáročnou obsluhou. 

 Zdrojem energie pro specifické bakterie musí být příslušný organický substrát, zvyšující 

ukazatel BSK5, a proto technologie vyžaduje koncový klasický biologický dočišťovací 

stupeň. Kromě toho desulfatační bakterie vyžadují optimální udržování teplotu vody na cca 

35°C a enormě dlouhé rakční doby.  

Pro daný účel desulfatace důlních vod byly orientačně testovány čisté bakteriální kultury: 

Desulfovibrio desulfuricans 

Desulfovibrio vulgaris 

Z výsledků těchto orientačních pokusů vyplynulo, že aplikace vybraných bakteriálních 

kultur při řádově 100 - hodinovém působení odstraní sírany z důlních vod jen asi z 25% , 

což nelze považovat za přijatelný výsledek. Z čistě výzkumného hlediska by bylo zajímavé 

studovat dlouhodobě adaptabilitu uvedených bakteriálních kultur na tak vysoké obsahy 

síranů v důlních vodách [21]. 
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C. Chemické postupy 

S přihlédnutím k možnostem praktické aplikace možné technologie i k ekonomice 

čistírenského procesu desulfatace vod lze upřednostňovat procesy založené na chemickém 

srážení síranů. Srážení musí být řízeným procesem tak, aby bylo spolehlivě zajištěno 

potřebné snížení obsahu síranů a přitom vyčištěná voda nebyla zbytečně zatěžována ionty 

srážecího činidla, které by se mohly podílet na zvýšené solnosti vody [21]. 

Podstatou chemického srážení síranů jsou reakce s vybranými kationty kovů, tvořících se 

sírany málo rozpustné a ekologicky přijatelné sloučeniny [21]: 

1. Desulfatace barnatými ionty - jsou to reakce s vysokou účinností srážení, používá se 

uhličitan barnatý, hydroxid barnatý, chlorid barnatý, sulfid barnatý [19]. Srážení je řízeno 

rovnicí: Ba
2+

 + SO4
2- 

= BaSO4(s)  [21]. 

2. Desulfatace vápennými ionty - k částečné desulfataci důlních vod dochází při 

neutralizaci vápenným mlékem, ale redukce síranů je podstatně nižší než při užití 

barnatých solí [19]. 

D. Iontová výměna 

Iontovou výměnou se většinou rozumí výměna iontů mezi roztokem a ionexem (měničem 

iontů). Ionex je většinou polymer nebo i anorganický materiál, který nese permanentní 

náboj. Ten je kompenzován ionty s opačným nábojem (protiionty). protiionty mohou být 

vyměněny za ionty stejného náboje z roztoku [19]. 

1. Vlastnosti iontoměničů  

Měniče iontů (ionexy) jsou vysokomolekulární látky, nesoucí na svém skeletu funkční 

skupiny, které jsou disociovatelné. Při disociaci těchto funkčních skupin se uvolňují 

jednoduché ionty, zvané protionty,funkční skupiny jsou pak nabity opačným nábojem. 

Protionty jsou ke zbytku ionexu, nesoucímu funkční skupiny, vázány nepříliš pevnými 

vazbami opačných elektrických nábojů a jsou za vhodných podmínek vyměnitelné za jiné 

ionty, obsažené ve vodném roztoku, s nímž je ionex ve styku [11].   
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Ionexy se dělí na: 

 katexy, u nichž je protiontem kationt (nabitý kladně), 

 anexy, u nichž je protiontem aniont (nabitý záporně). 

U katexů bývají protiionty obvykle H
+
 nebo Na

+
, u anexů OH

-
 nebo Cl

-
. Podle druhu 

protiontu se říká, že ionex pracuje v H
+ 

nebo v OH
-
 cyklu nebo Cl

-
 cyklu [11].   

2. Dělení ionexů podle funkčních skupin  

 Katexy silně kyselé, mají funkční skupiny -SO3
-
 a pracují v H

+
 -cyklu nebo Na

+
  

-cyklu. Jsou účinné bez omezení, v kyselé i alkalické oblasti. 

 Katexy slabě kyselé, jedná se většinou o polyakryláty s funkční skupinou -COOH a 

pracují v H
+
 - cyklu. V silně kyselém prostředí je potlačena disociace funkční 

skupiny: 

-COO + H
+
 →-COOH. Od silně kyselých katexů se liší tím, že vyměňují jen kationty 

(Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
), které jsou ekvivalentní přítomným hydrogenuhličitanům, nikoliv však 

aniontům silných kyselin (SO4
2-

, Cl
-
, NO3

-
). Regenerují se snadněji a množství regenerační 

látky jen málo převyšuje ekvivalent vázaných iontů. 

 Anexy silně zásadité (bazické). Jsou dvojího typu a pracují v OH
-
 -cyklu nebo v -

Cl
-
 -cyklu.  Jsou schopné výměny všech aniontů v širokém rozsahu pH. 

 Anexy slabě zásadité mají funkční skupiny tvořené primárními -NH3
+
, 

sekundárními = NH2
+
 nebo  terciálními aminy ≡NH

+ 
 [11].   

Nosiči funkčních skupin syntetických ionexů jsou polymerní makromolekuly na bázi 

polystyrenu, fenolformaldehydových pryskyřic, polyakrylátů, příp. polyamidu [11].   

Parametry ionexů 

 Bobtnatost - vyjadřuje míru bobtnání, vyjadřuje se jako nárůst objemu ionexu po 

namočení ve vodě, udává se v %. 

 Zrnění - udává velikost zrn ionexu, udává se rozsah zrnění, případně koeficient 

stejnozrnnosti (obvykle jako podíl d60 ku d10, kde d10 je průměr zrn, jehož hodnoty 
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dosahuje a překračuje 90% materiálu, d60 je průměr zrn, kterého dosahuje nebo 

překračuje 40% materiálu. 

 Procento zesíťování - určuje odolnost ionexu, udává se jako procentuální podíl 

divinylbenzenu. 

 Stabilita ionexu - ionex mohou narušit oxidační činidla, mechanická destrukce a 

teplota - zvýšení teploty ohrožuje obzvlášť silné anexy II. typu, které se rozkládají 

již při 50 - 80°C. 

 Selektivita ionexu. 

 Specifické zatížení ionexu - objem vody zpracovaný 1m
3
 ionexu za určitý čas 

 Výkon ionexu - objem upravené vody za určitý čas  

 Hustota ionexu. 

 Celková kapacita ionexu - látková kapacita ionexu, přepočítaná na  jednomocné 

ionty, udává se jako val .l
-1

 

 Užitková kapacita ionexu - látkové množství iontu (vyjádřené jako jednomocné 

ionty), které ionex zachytí do okamžiku průniku. 

Pracovní cyklus ionexu  

Ionexy pracují v následujících cyklech: 

 pracovní období, 

 praní ionexu vodou, 

 regenerace, 

 vymývání regeneračního roztoku.  

Použití ionexů 

 změkčování vody - pomocí ionexu se dají odstranit ionty Ca
2+

 a Mg
2+

, pro tyto 

účely se používají silné katexy zpravidla v sodíkovém cyklu, 

 deionizace vody - pro deionizaci se používá slabě kyselý katex v H
+
 cyklu, který 

vymění většinu aniontů, produktem je deionizovaná voda, 

 demineralizace vody - demineralizovaná voda se získá zařazením silně bazického 

anexu v OH
-
 cyklu za kolonu pro výrobu deionizované vody, tento ionex odstraní i 

zbytky aniontů a oxid křemičitý, 
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 dekarbonizace vody - dekarbonizace vody je odstranění HCO3
-
, provádí se silně 

kyselým katexem v H
+
 cyklu nebo slabě kyselým katexem, 

 odstranění dusičnanů - používají se silně bazické anexy II. typu, regenerační roztok 

po promývání obsahuje velké množství dusičnanů, které se likvidují obvykle 

elektrolýzou, 

 selektivní odstraňování těžkých kovů - používají se ionexy se skupinou typu IDA, 

NTA, nebo EDTA, které s kovem vytváří přes atom kyslíku nebo dusíku 

koordinační vazbu, 

 odstraňování aniontů těžkých kovů - používá se silně bazický anex v Cl
-
 cyklu, 

pokud je v zachyceném aniontu drahý kov, ionex se spálí a kov se oddělí, pokud 

ionex nelze spálit, používá se regenerace rhodanidem draselným KSCN, z jeho 

roztoku se pak kov získá elektrolýzou, 

 odstranění amoniakálního dusíku - amoniakální dusík je ve vodě indikátorem 

fekálního znečištění, pro jeho odstranění se používají především zeolity, protože 

jsou levné a mají dobrou afinitu k jednomocným kationtům, na druhou stranu mají 

malou kapacitu a nedají se regenerovat, 

 pro odstranění těžkých kovů srážením byl použit ke snížení salinity důlních vod 

katex IR120, jako levné regenerační činidlo pro katex byla použita kyselina sírová,  

 pro snížení koncentrací aniontů (sírany, chloridy, bromidy a fluoridy) na přijatelnou 

úroveň byl použit anex A375, jako regenerační činidlo může být použita kombinace 

hydroxidu sodného a nasyceného roztoku hydroxidu vápenatého [19]. 

4. Kořenové čistírny  

Kořenové čistírny odpadních vod, také nazývané vegetační kořenové čistírny, patří k 

nejvíce rozšířeným typům extenzivního čištění odpadních vod v České republice [13]. 

Podle druhu proudění jsou vegetační kořenové čistírny rozděleny do čtyř základních 

skupin: 

 vegetační kořenové čistírny s horizontálním povrchovým prouděním - půdní filtry 

viz obr. 1, 

 vegetační kořenové čistírny s podpovrchovým prouděním, 

 vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem dolů - viz obr. 2, 
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 vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem vzhůru [8]. 

 

Obrázek 1 - Vegetační čistírna s horizontálním prouděním vody  [22] 

 

Obrázek 2 - Vegetační čistírna s vertikální filtrací směrem dolů [22] 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=etJt3lPkJRtg8M&tbnid=JglAFPptmX8EDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/img__d10e23690.html&ei=mG7uUozMErGc0wX2yoC4CA&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNFbOX-NDBNrAGu7EF1RWzMInhS_CA&ust=1391443952875656
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3T4Qzjswr4FYQM&tbnid=7svxKCX6k2SofM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/img__d10e23696.html&ei=727uUr6xC8TD0QX6-YC4BQ&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNFbOX-NDBNrAGu7EF1RWzMInhS_CA&ust=1391443952875656
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Obrázek 3 - Schéma kořenové čistírny  [22] 

Obecně se tyto čistírny řadí také mezi umělé mokřady, v zahraniční literatuře uváděné jako 

Constructed Wetlands [12]. Umělé mokřady jsou definovány jako uměle vytvořený 

komplex zvodnělého nebo mělce zaplaveného zemního lože, emerzní, submerzní nebo 

plovoucí vegetace, živočichů a vody, který napodobuje přirozené mokřady pro praktické 

využití.  

Umělé mokřady lze rozdělit na tři hlavní skupiny podle vegetace, která je použita: 

 mokřady s plovoucími rostlinami  

 mokřady s ponořenými (submerzními) rostlinami 

 mokřady s vynořenými (emerzními) rostlinami 

Využívání mokřadů je obecně považováno za účinnou technologii pro širokou škálu čištění 

odpadních vod. Patří mezi zavedené aplikace sekundárního a terciálního čištění odpadních 

vod, vod ze zemědělství, městských odpadních vod a důlních vod [12]. 

V případě použití umělých mokřadů pro čištění důlních vod jde ve většině případů o 

mokřady s povrchovým tokem [22]. 

Zpracování a opětovné využití odpadních vod v umělých mokřadech nabízí nízké náklady 

šetrné na životní prostředí, jako alternativu pro běžné systémy inženýrství. Salinita 

upravované odpadní vody je často zvýšená a to zejména v suchých a polosuchých 

oblastech a může poškodit úrodu zavlažovanou z mokřadů.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7z3WRM_o944AHM&tbnid=iY26zZttM_ia1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/10058-vegetacni-korenove-cistirny&ei=sm_uUqj7OcSm0AWa3YHQDQ&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNFbOX-NDBNrAGu7EF1RWzMInhS_CA&ust=1391443952875656
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Rostliny, které rostou ve vodách s vysokou salinitou jsou schopny snížit slanost odpadních 

vod akumulováním solí v jejich tkáních [14]. 

 

Obrázek 4 - Umělý mokřad s povrchovým tokem  [16] 

 

Obrázek 5 - Umělý mokřad s podpovrchovým  vertikálním tokem směrem nahoru [16] 

 

Obrázek 6 - Umělý mokřad se submerzními rostlinami [16] 
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Obrázek 7 - Umělý mokřad s rostlinami s plovoucími listy [16] 

 

Obrázek 8 - Umělý mokřad  s plovoucími rostlinami [16] 

5. Fytoremediace  

Fytoremediace je remediační metoda definována jako technologie využívající rostliny k 

fixaci, akumulaci a rozkladu nebezpečných kontaminantů, tj. k jejich odstranění z 

životního prostředí. Metoda zahrnuje využití vegetace pro in situ remediace půdy, 

sedimentů a vody. Důvodů pro rozvíjení této technologie je několik. Především lze 

dosáhnout snížení nákladů při dekontaminačních procesech. Další výhodou fytoremediace 

je šetrný přístup k prostředí, neboť metoda se vyhýbá odstranění půdy a použití těžké 

techniky. Z tohoto pohledu je metoda příznivě přijímána veřejným  míněním. 

5.1 Metody fytoremediace 

Fytoremediace lze podle metodického postupu závislého na charakteru znečištěného 

prostředí, kontaminantu a jeho koncentraci rozdělit na fytodekontaminační a 

fytostabilizační technologie. 



Jana Kočířová: Fytoremediace slaných důlních vod v kořenových čistírnách 
 

2014  19 

5.1.1 Fytodekontaminace 

a. Fytoextrakce 

Vybrané rostliny jsou vysety či vysázeny na kontaminovanou plochu, po akumulaci 

kontaminantů v rostlině jsou sklizeny a dále zpracovány tepelně, mikrobiálně nebo 

chemicky. Metoda je využitelná především pro odstranění toxických kovů. Některé druhy 

rostlin jsou vysoce tolerantní vůči  přítomnosti toxických kovů v půdě a navíc jsou schopné 

akumulovat tyto kovy do vysoké koncentrace  ve svých pletivech bez nepříznivého vlivu 

na jejich růst a prosperitu. Takové rostliny se nazývají hyperakumulátory. Při výběru 

rostlin pro fytoextrakci kovů je vhodné vzít v úvahu rovněž další požadavky, jako je 

schopnost akumulovat kovy při jejich nízké koncentraci v půdě, akumulovat více druhů 

kovů, odolávat jejich vysokým koncentracím v půdě a tvořit dostatečné množství biomasy. 

Za hyperakumulátor těžkých kovů je považována např. penízek modravý (Thalspi 

caerulescens) z rodu hořčic. Pokud se podaří najít takovou rostlinu, která vyhovuje 

uvedeným požadavkům, může být i finančně výhodné získávat akumulované kovy 

z rostlinného materiálu zpět[17]. 

b. Rhizofiltrace 

Rhizofiltrace je metoda, která využívá k absorpci, koncentraci a precipitaci xenobiotik 

z proudící, znečištěné vody kořeny živých rostlin. Metoda je vhodná především pro 

odstranění nízkých koncentrací kovů, kdy nelze efektivně využít jinou dekontaminační 

metodu. Rhizofiltrace se ukázala jako zvláště vhodná při záchytu radionuklidů, které byly 

úspěšně akumulovány kořeny rostlin Brassica juncea nebo Helianthus annuus. Vhodné 

rostliny pro akumulaci některých těžkých kovů rhizofiltrací jsou např. kukuřice, slunečnice 

a rýže. Slunečnice Helianthus annuus L. za 24 hod. významně absorbovala kovy jako je 

chrom, mangan, kobalt, nikl a měď z vody. Ačkoliv byla  metoda  použita pro čištění vod 

kontaminovaných těžkými kovy, je snadné si představit její využití i při odstraňování 

organických polutantů z vodného prostředí [17]. 

c.  Fytodegradace 

Při použití této technologie degradují rostliny a s nimi asociovaná mikroflóra  

kontaminanty přímo v půdě na netoxické látky. Uvažuje se o detoxikaci především 

organických látek, které jsou rostliny schopny metabolizovat pomocí enzymatického 
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aparátu zapojeného do detoxikační reakce. Podmínkou fytodegradace je, aby produktem 

metabolických aktivit byla látka netoxická nejen pro rostliny, ale i pro ostatní organismy. 

Rostliny vylučují svými kořeny do okolní rhizosféry množství exudátů, ve kterých jsou 

obsaženy např. sacharidy, aminokyseliny a jiné organické sloučeniny. Tyto látky mohou 

sloužit jako zdroj energie pro mikroorganismy žijící ve rhizosféře a tak umožňovat růst 

jejich populací. Naopak mikroorganismy mohou svými metabolickými pochody 

poskytnout rostlinám takové látky, které rostliny nejsou schopny samy vyprodukovat. 

Rhizosféra je tedy díky vzájemnému vztahu rostlin a mikroorganismů metabolicky velmi 

aktivní oblastí, v níž může probíhat mnoho klíčových reakcí důležitých při dekontaminaci 

[17]. 

d. Fytovolatilizace 

Některé mikroorganismy mohou enzymaticky redukovat rtuťnaté ionty na kovovou rtuť, 

která se díky svým fyzikálním vlastnostem rozptyluje do okolí ve formě par. Gen kódující 

reduktasu rtuti se podařilo vnést do genomu rostliny Arabidopsis thaliana, a také do 

rostliny Lyriodendron tulipifera. Expresí tohoto genu se zvýšila odolnost rostlin vůči 

koncentraci Hg
2+ 

iontů v jejich tkáních a současně se podařilo převést větší část rtuti ve 

formě Hg
0
 do ovzduší. V případě použití tohoto způsobu musí však být realizováno 

opatření, které by zamezilo nekontrolovanému rozptylu plynných zplodin. Vedle výběru 

rostlin a klasických šlechtitelských metod jsou genové manipulace technikou, která může 

výrazně přispět k lepšímu využití rostlin pro fytoremediační účely [17]. 

5.1.2 Fytostabilizace 

V některých místech, které jsou nebezpečné vysokou koncentrací xenobiotik,  např. důlní 

haldy, odkaliště apod., se využívá rostlin pro tzv. fytostabilizaci. Rostliny mohou 

stabilizovat kontaminanty ve svých orgánech pomocí: 

a. redoxních přeměn ( např.redukce CrVI na CrIII ), 

b. převedení kontaminantů do nerozpustné podoby  ( např. olovo ve vazbě s fosfátem), 

c. zabudování do rostlinných struktur. 

Obecně je cílem znemožnění nebo výrazné omezeni přenosu kontaminantů do okolí.  

Metoda se využívá i jako závěrečný krok  úpravy  ploch sanovaných  jinými technologiemi 

[17]. 
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6. Využití fytoremediace v kořenových čistírnách při čištění 

důlních   vod 

Na základě zpracované literární rešerše bylo zjištěno, že při čištění slaných důlních vod  

nebyla dosud fytoremediace sledována.  Většina prací řeší problematiku fytoremediace 

kyselých důlních vod.  

6.1 Mokřadní vegetace 

Úloha mokřadní vegetace v kořenových čistírnách je stále předmětem výzkumu. 

Dosavadní výsledky potvrdily, že vegetace má značný vliv na čistící procesy [13]. 

Původní předpoklad zahrnoval dvě základní funkce mokřadních rostlin: 

1. zajištění dostatečného množství kyslíku tak, aby v kořenové zóně docházelo k 

aerobnímu odstraňování organických látek, 

2. udržování a nadlepšování hydraulické vodivosti. 

Je nutné poznamenat, že rostliny v kořenových čistírnách nebyly nikdy používány za 

účelem odčerpávání živin.  

Výzkum v oblasti kořenových čistíren však potvrdil, že přítomnost rostlin v kořenových 

čistírnách má velký význam. Kromě transportu kyslíku do filtračního lože mají rostliny i 

celou řadu funkcí: 

1. Poskytují podklad pro růst různých druhů bakterií, které jsou vázány na podzemní část 

rostlin. 

2. Zateplují povrch kořenové čistírny, což je velmi důležité především v chladnějších 

oblastech. Toto je také jeden z důvodů, proč mokřadní vegetace kořenových čistíren 

není většinou sklizena, protože odumřelé nadzemní části rostlin vytvářejí izolační vrstvu 

3. Poskytují organický uhlík nutný pro denitrifikaci. Při nízkých koncentracích 

organického uhlíku v přitékající vodě může dojít k limitaci denitrifikačního procesu.  

4. Kořeny mokřadních rostlin vylučují celou řadu látek, které mají silné bakteriální účinky.  

5. V případě zvýšených průtoků v období silných dešťů může u čistíren, které čistí 

odpadní vody z jednotné kanalizace, docházet ke krátkodobému povrchovému odtoku. 

V případě, že filtrační lože je osázeno rostlinami, pracuje systém jako mokřad s 

povrchovým tokem a nedochází k pouhému odtoku po povrchu lože. 

6. Nezanedbatelná je i funkce estetická.  
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Z teoretického hlediska je možno použít celou škálu mokřadních rostlin, v praxi se však 

využívá jen několik druhů [22]. 

Z geografického hlediska lze použít rozdělení [24]: 

Asie Phragmites australis, Phragmites karka, 

Typha latifolia, Cyperus malaccensis, 

Lepironia articata 

Afrika Phragmites australis, Scirpus lacustris, 

Arundo donas 

Austrálie a Nový Zéland Phragmites australis, Typha orientalis, 

Scirpus validus, Glyceria maxima, Iris 

pseudacorus, Juncus inges 

Evropa Phragmites australis, Phalaris 

arundinacea, Glyceria maxima, Typha 

latifolia, Juncus inges, Scirpus lacustris, 

Iris pseudacorus, Lythrum salicaria 

Severní Amerika Typha angustifolia, Typha domingensis, 

Typha latifolia, Typha glauca, Scirpus 

acutus, Scirpus americanus, Scirpus 

validus, Canna flaccida, Colocasia 

esculenta, Iris versicolor, Phalaris 

arundinacea, Pontenderia cordata, 

Sagittaria lancifolia, Sagittaria latifolia 

Jižní Amerika Oriza sativa 

Tabulka 1 - Rozdělení vegetace z geografického hlediska 
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6.1.2 Charakteristika některých mokřadních rostlin k čištění kyselých důlních vod 

Rákos obecný (Phragmites australis) - vytrvalá bylina, která v našich podmínkách 

dosahuje do výšky až 4 m, v optimálních teplejších oblastech až 6 m. V zemi se zakořeňuje 

mohutným plazivým oddenkem a kořeny, které prorůstají do značných hloubek. Listové 

čepele jsou až 5 cm široké a 50 cm dlouhé. Stéblo je zakončeno bohatou hustou latou, 

dlouhou až 40 cm, která se za květu rozkládá. Kvete od června do září. Patří k 

nejproduktivnějším mokřadním rostlinám.zajímavostí je, že se osivo mlelo na mouku ze 

které se pekl chléb. Je poměrně tolerantní vůči teplotě, pH, organickému i anorganickému 

znečištění [13]. 

 

Obrázek 9 - rákos obecný [29] 

Orobinec širokolistý (Typha latifolia) - vytrvalá bylina dorůstající výšky až 2,5 m, 

zakořeňující poměrně mělkými, avšak mohutnými horizontálně uloženými výběžkatými 

oddenky. Květenství - palice - se skládá ze dvou velmi blízko umístěných květenství, z 

nichž dolní, silnější část je samičí, horní samčí. Samičí květy jsou bez podpůrných listenů. 

Rozmnožují se velmi rychle oddenky a množí se velmi dobře i semeny. Také produkce 

biomasy je značná. Toleruje široké koncentrační rozpětí znečištění a především pH (2-10). 

Nezralá květenství jsou po tepelné úpravě jedlá [13]. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phragmites_australis_Schilfrohr.jpg
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Obrázek 10 - orobinec širokolistý [27] 

Kosatec žlutý (Iris pseudacoru) - až 1,2 m vysoká statná rostlina. Listy jsou mečovité, 

široké 1 - 3 cm, dlouhé přibližně jako kvetoucí lodyha, květy světle žluté, až 10 cm velké. 

Sítina rozkladitá (Juncus effecus) -  50 - 100 cm vysoká, jasně zelená vytrvalá bylina, hustě 

trsnatá s krátkými oddenky. Lodyha je přímá, bez listů. Na lodyze je vždy jen jedno 

mnohokvěté květenství kuželovitého tvaru [13]. 

 

Obrázek 11 - kosatec žlutý [27] 

Skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacistris) - roste prakticky po celém světě. Lodyhy jsou 

bezlisté, tmavé zelené. Květenství jsou na vrcholu lodyhy, jsou nahnědlá, bohatě větvená. 

V substrátu je zakořeněn plazivým oddenkem a hustou sítí kořenů, které snadno prorůstají 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Typha_latifolia_02_bgiu.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_pseudacorus_01.jpg


Jana Kočířová: Fytoremediace slaných důlních vod v kořenových čistírnách 
 

2014  25 

do až  hloubky 1 m. Velmi dobře snáší zaplavení a je poměrně tolerantní ke změnám pH 

(4,6 - 9,5) [13]. 

 

Obrázek 12 - skřípinec jezerní [27] 

6.1.3 Charakteristika některých mokřadních rostlin využitelných k čištění slaných 

důlních vod 

Mezi rostliny, která je v současné době využívána k odstranění slaných odpadních vod 

patří Bassia indica. Snižuje slanost odpadních vod o 20 - 60 % ve srovnání se systémy, 

které jsou osázeny jinými mokřadními rostlinami. 

Bylo zjištěno, že při pěstování rostlin v různých koncentracích solí byla sůl (zejména sodík 

a draslík) akumulována hlavně v listech. Experimenty, které byly provedeny naznačují 

využití této rostliny při  odsolování  odpadních vod v umělých mokřadech, odsolování 

vody v pouštích oblastech a dalších slaných ekosystémech [14].   

 

Obrázek 13 - bassia indica [28] 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schoenoplectus_lacustris_260605.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Desert_bush_2.JPG
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Další rostlinou je Salicornia persica.  Na testech probíhajících v jižním Izraeli byla 

prokázána její ekonomická využitelnost, která spočívá, kromě akumulace soli, odstraňovat 

také dusík, fosfor a další složky odpadních vod [15]. 

6.2.Příklady remediačních systémů 

Vzhledem k tomu, že praktické zkušenosti s využitím remediačních systémů jsou v ČR 

velmi omezené jsou v práci uvedeny hlavně praktické zkušenosti s provozováním reálných 

technologií ze zahraničí, a to při čištění kyselých důlních vod a slaných odpadních vod [3]. 

 6.2.1 Příklady remediačních systémů vybudovaných ve Velké Británii 

Ve velké Británii je problém dlouhodobě řešen s podporou národního výzkumného 

programu CoSTaR (Coal Mine Sites for Targeted Remediation Research) dotovaného z 

fondu Evropské unie. 

V pořadí druhý národní výzkumný projekt spadající pod strategický program CLAIRE, 

který zastřešuje environmentální remediační aktivity na důlních vodách ve Velké Británii, 

zahrnuje šest provozních systémů pasivního čištění důlních vod, které se nacházejí  v 

severovýchodní Anglii. Součástí remediačních technologií jsou různé typy mokřadních 

systémů, bioreaktory, usazovací nádrže a také největší permeabilní bariéra ve Velké 

Británii. Mezi šest zmiňovaných lokalit projektu patří : 

a. lokalita Acomb, 

b. lokalita Bowden, 

c. lokalita Shilbottle, 

d. lokalita St. Helen Auckland, 

e. lokalita Whittle. 

Dále jsou v textu podrobně charakterizovány lokality Shilbottle, Whittle a Bowden Close, 

které jsou z pohledu celého projektu CoSTaR zásadní a zkušenosti s těmito lokalitami 

mohou ovlivnit navrhované technologie pasivního čištění v podmínkách ČR [3]. 

Lokalita Shilbottle 

Uhelné sloje v dolech Shilbottle tvoří výjimku mezi ostatními uhelnými doly ve Velké 

Británii. Důvodem je jejich geologická povaha - byly vybudovány ve vápencových  
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vrstvách karbonského stáří. Tyto vrstvy jsou silně ovlivněny působením mořské vody. 

Bezprostřední nadloží sloje tvořila jílovitá břidlice, ve které probíhal v přítomnosti mořské 

vody proces diageneze, a která byla v důsledku toho velmi bohatá na pyrit.  

Extrémní koncentrace kontaminantů v podzemních vodách a povrchových průsacích 

přiřazují lokalitě prvenství nejvíce kontaminovanými vytěženými důlními lokalitami v 

Anglii. Vyústění průsakových vod do říčky Tyelaw Burn mělo dlouho za následek 

znečištění toku sraženinami hydroxidů nejrůznějších kovů, jako např. světle oranžové 

okrové sraženiny hydroxidu železitého, bílá pěna hydroxysulfátu hlinitého a lokální černé 

shluky manganu. Tyto sraženiny působí nevzhledně, ale také zanášejí koryto řeky a 

zabraňují procesu fotosyntézy.  

Prvotní rekultivace odvalu zahrnovala úspěšné obnovení rostlinného krytu odvalu a 

vybudování série mokřadů za účelem vylepšení kvality průsakových vod vyvěrajících na 

povrch těsně vedle odvalu. I když opatření byla velmi úspěšná, následující monitoring 

odhalil pokračující silné znečištění říčky Tyelaw Burn. Proto byla další rekultivace 

nevyhnutelná.  

Na lokalitě byla vybudována permeabilní reaktivní bariéra (PRB), náplň tvořil z 25% 

kompostovaný koňský hnůj a sláma, 25% zelený kompost a 50% vápencové úlomky. V 

další sekci PRB byl kusový vápenec nahrazen vysokopecní struskou. Po průtoku podzemní 

vody skrz bariéru vytéká tato voda na povrch a stéká do tří sériově uspořádaných 

otevřených sedimentačních lagun, ve kterých pokračuje odstraňování oxidovatelných kovů 

ve formě sraženin. Finální dočištění je v mokřadech aerobního typu.  

Dosavadní výsledky účinnosti hybridního remediačního systému dokládají velmi efektivní 

čištění kontaminovaných výluhů. Vstupní hodnoty pH vody vytékající z haldy 3,29 - 4,47 a 

na přítoku do aerobního mokřadu byly naměřeny průměrné hodnoty pH 7,2. Vstupní 

hodnoty železa se pohybovaly kolem 1000 mg/l a výstupní hodnoty 3,8 mg/l, u hliníku 

byly vstupní hodnoty kolem 600 mg/l a výstupní hodnoty byly naměřeny 0,3 mg/l [3]. 

Lokalita Whittle 

Odtékání odpadních důlních vod do okolní krajiny je na lokalitě Whittle Colliery spjato s 

uzavřením důlního díla a následným zastavením řízeného odčerpávání důlních vod v 

březnu 1997. Od té doby docházelo ke zvyšování hladiny důlních vod rychlostí 5 cm/den. 

Odpadní důlní vody představovaly nebezpečí hlavně z hlediska zbarvení vodních toků 
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žluto-hnědými sloučeninami železa na vzdálenost několika kilometrů. Jednalo se 

především o kontaminaci řeky Hazon Burn, která patří mezi přítoky řeky River Coquet, 

hrající důležitou roli jako zdroj vody a využití při rybolovu. 

Ke konci roku 1999 byl vypracován projekt nového pasivního systému čištění odpadních 

důlních vod.  

Do čistícího systému natéká odpadní voda z vrtu, který byl pro tento účel vrtán do 

podzemních štol do hloubky 70 m.  

Princip navržené technologie spočívá v prvním stupni v odvedení čerpaných důlních vod 

na aerační kaskádu. Po průtoku oxidačním stupněm natéká voda do dvou paralelně 

provozovaných sedimentačních nádrží, kde dochází k separaci okrově zbarvených 

sloučenin železa usazováním. Z usazovaných nádrží je voda vedena do prvního ze tří 

vzájemně sériově propojených terasovitě uspořádaných aerobních mokřadů. Každý ze tří 

mokřadů disponuje plochou o velikosti cca 3000 m
2
. Vstupní a výstupní mokřad je osázen 

vegetací mokřadní rostliny Typha latifolia (orobinec), zatímco u středního mokřadu byla 

nasazena vegetace rodu Phragmites australis (rákos). Účelem vysazení mokřadní vegetace 

v aerobních mokřadech je rovnoměrná distribuce protékající vody a její finální dočištění od 

kontaminujících složek.  

V roce 2002 byla testována účinnost provozovaného systému pasivní bioremediace důlních 

vod. Experimentální část byla zaměřena především na efektivitu systému z hlediska 

odstraňování železa a manganu.  

V odebíraných vzorcích byly přímo v terénu měřeny hodnoty vodivosti, redox potenciálu, 

pH, rozpuštěného kyslíku, teploty a alkalinity. Pro laboratorní analýzu byly odebírány 

vzorky pro stanovení kationtů vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, železa, hliníku a 

manganu. V nefiltrovaných vzorcích byly laboratorně stanovovány anionty síranů, chloridů 

a nitráty. Účinnost jednotlivých parametrů pasivní remediace byla testována po dobu 5 

týdnů pří průtoku 12-40 l/s. 

V rámci testování remediačního systému byla vyhodnocována účinnost jednotlivých 

stupňů z hlediska odstraňování jednotlivých znečišťujících látek, především železa a 

manganu. Z tohoto pohledu je účelem aeračních kaskád zvýšení obsahu kyslíku v důlní 

vodě, které je nezbytné pro přeměnu železnatých iontů (Fe
2+

) na ionty železité (Fe
3+

). 

Právě aerační kaskáda a výstup vody z usazovacích nádrží patří mezi nejúčinnější oxidační 
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místa celého systému. Průměrný obsah kyslíku v důlní vodě činil na vstupu do systému 0,5 

mg/l. Po dosažení spodní části aerační kaskády byla voda obohacena kyslíkem na 

průměrnou koncentraci 8,0 mg/l. Na výstupu z usazovací nádrže došlo k dalšímu navýšení 

obsahu kyslíku na průměrnou hodnotu 11 mg/l.  

Porovnáním dat získaných analýzou surové důlní vody vstupující do systému a dat 

vyčištěné odtékající vody do recipientu bylo možné spočítat rychlost odstraňování železa a 

manganu podél jednotlivých stupňů pasivního čistícího systému. V průměru došlo každý 

den k odstranění 74 kg železa a 0,6 kg manganu [3].  

Lokalita Bowden Close 

Už od 60. let minulého století, kdy byly uzavřeny doly pro další těžbu, existují na lokalitě 

tři významné zdroje důlních vod.  

Vybudování komplexního systému pasivní remediace v provozním měřítku je použití 

anaerobních procesů k neutralizaci minerální acidity důlních vod a dočištění klíčových 

kontaminantů železa, hliníku, manganu, zinku, v aerobních podmínkách.  

Aerobní procesy probíhají v podpovrchových vrstvách systému RAPS, ve kterých je 

dosaženo anaerobních podmínek eliminací kyslíku ve vrstvách organického substrátu, v 

tomto případě koňský trus a sláma. Anaerobní podmínky ovlivňují také redukční procesy u 

sloučenin železa.  

Návrh jednotek RAPS v sobě zahrnuje dva inovační rysy. První se projevuje povahou 

náplně reaktivního substrátu v jednotkách RAPS, který tvoří dokonalá směs vápencových 

úlomků. Dvouvrstvá náplň směsi vápenec - kompost vedla k překonání dvou nedostatků:  

 snížení průtoku systémem v důsledku limitované propustnosti vrstvy kompostu, 

 zdravotní rizika vyplývající z více než 0,5 m mocné vrstvy saturované organické 

hmoty, která vytváří svrchní pokryv jednotky. 

Druhá novinka, uplatněná v technologii remediačního systému, spočívá v návrhu 

hydraulické kontroly na koncích obou jednotek [3].   

6.2.2 Příklad umělého mokřadu vybudovaného v Izraeli 

V jižním Izraeli bylo studováno použití umělého mokřadu s rostlinou Salicornia persia 

jako biofiltru pro odpadní vody čerpané z polootevřených recirkulačních systémů.  
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Mokřad byl vystaven ve dvou hydraulických režimech s povrchovým a podpovrchovým 

tokem.  

Výzkum zjišťoval snížení obsahu dusíku, fosforu a celkových nerozpuštěných látek 

odstraněných z odpadních vod [15]. 

6.2.3 Přírodní mokřad Zlaté Hory 

V této části textu se práce věnuje přirozeně vzniklému mokřadu na patě rekultivovaného 

odkaliště v lokalitě Zlaté Hory. Zkušenosti s tímto mokřadem byly dále použity pro návrh 

bioremediačního zařízení a mohou být využity i při budování dalších podobných děl [3].    

1. Lokalizace mokřadu a přírodní poměry 

Sledovaný mokřad se nachází v areálu DIAMO, s.p., o.z. GEAM, Dolní Rožínka, závod 

Zlaté Hory, vznikl zde zásluhou kombinace vhodných geologických, hydrochemických a 

biologických podmínek, nachází se v nadmořské výšce 505 m n. m. Klimatické poměry lze 

charakterizovat jako mírně teplé, vlhké s průměrnou roční teplotou mezi 7-8 °C. Průměrné 

roční srážkové úhrny se pohybují mezi 700-800 mm, kdy nejvyšší měsíční úhrny jsou 

měřeny v červenci (až 165 mm) a nejnižší měsíční úhrny jsou měřeny v březnu (do 50 

mm). Sněhová pokrývka bývá obvykle v této oblasti od října do května, průměrná délka 

sněhové pokrývky je 120 dnů. 

Z geobotanického hlediska lze konstatovat, že jde o poměrně kvalitní porosty, v niž lze 

předpokládat vysokou stabilitu většiny rostlinných komponent. V porostech nebyly 

zaznamenány případy odumírání vlivem blíže nespecifikovaných kontaminujících látek.  

Naopak lze konstatovat, že v porostech lze očekávat přítomnost rostlinných druhů 

specifických pro takovýto biotop. Na okrajích mokřadního systému je možné pozorovat 

vzrostlý porost olšin, bříz bělokorých a vrby jívy. Vlastní mokřad je tvořen porostem 

složeným z rákosu obecného, orobince širokolistého, sítinou rozkladitou, přesličkou 

bahenní a skřípinou lesní. Toto rostlinné společenstvo je doplněno ostružníkem křovitým, 

pcháčem bahenním, kostivalem lékařským, vrbovkou bahenní, vrbovkou chlupatou, 

kapradí osténkou [3].   
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Obrázek 14 -  poloha mokřadu v areálu podniku DIAMO s.p. [7] 

2. Vymezení monitorovacího profilu, sledování jednotlivých iontů 

Pro potřeby sledování geochemických procesů v přírodním mokřadu byly na základě 

sledovaného měření základních fyzikálně-chemických parametrů vyhloubeny podél 

horizontálního profilu měřící sondy do hloubky 0,8 m. Geochemické procesy v přírodním 

mokřadu byly sledovány podél monitorovacího profilu vymezeného sondami P4-HMI-

HM3-HM4. Pro lepší popis dějů byla místa mezi jednotlivými sondami označena jako 

úseky A, B, C. Celkový odtok z přírodního mokřadu byl sledován v koncovém profilu M - 

výtok.  
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V horizontálním profilu sonda P4 charakterizuje vstupní koncentrace a sonda HM4 

výstupní koncentrace z přírodního mokřadu. Monitorovací sondy nejsou rozmístěny podél 

horizontálního profilu mokřadu, jednotlivé úseky (A, B, C) mají různou délku: 

 délka úseku A ( mezi P4 a HMI ) - 21 m, 

 délka úseku B ( mezi HMI a HM3 ) - 9 m, 

 délka úseku C ( mezi HM3 a HM4 ) - 11 m. 

Výškový gradient mezi sondami P4 - HM4 byl geodeticky zaměřen a je 3,1 m. 

Pozornost byla věnována pravidelnému sledování pH, redox potenciálu, saturaci vody 

kyslíkem, dále pak sledování změn chemismu pomocí hlavních anorganických složek vod, 

zejména pak koncentrací síranů, železa, manganu.  

Podél sledovaného profilu vzrůstají hodnoty pH - na vstupu (P4) je hodnota pH 5,6. Mezi 

sondami P4 a HMI (úsek A) vzroste pH na hodnotu 6,5 a dále podél horizontálního profilu 

roste mezi HMI a HM4 ( úsek B - C) až na konečnou hodnotu pH 7,2 měřenou na výstupu 

z mokřadu.  

Veškeré redukované formy manganu a železa přítomné ve vstupním profilu byly v 

přírodním bioremediačním systému mokřadu zoxidovány a následně opět redukčně 

zachyceny do organického detritu. Byl proveden výpočet koncentrací hlavních složek - 

manganu, železa a síranů. Vstupní hodnoty koncentrací železa na vstupu (P4) byly 4,0 

mg/l, na výstupu velmi nízké, téměř nulové. Vstupní hodnoty koncentrací manganu na 

vstupu se pohybuje okolo 15,5 mg/l, výstupní koncentrace je téměř nulová. koncentrace 

síranů na vstupu do mokřadu je 950 mg/l, výstupní koncentrace na konci mokřadního 

sytému se pohybuje v rozmezí 250-650 mg/l. Největší pokles koncentrací sledovaných 

kontaminantů byl zaznamenán mezi vstupem P4 a sondou HM3, mezi sondami HM3-HM4 

(úsek C) nejsou úbytky sledovaných kontaminantů tak významné. Výpočty poklesu 

koncentrací byly provedeny z průměrných koncentrací v jednotlivých úsecích mokřadu za 

celou dobu sledování. Celková účinnost odstraňování železa je 100%, mangan je 

odstraňován z 98%.  

Vodivost vody v mokřadu je vázaná na sírany, které v poměrně vysokých koncentracích 

vytékají z paty odkaliště. Sledovaný pokles koncentrace síranů byl kontinuální v celé délce 

monitorovaného horizontálního profilu mokřadu. V bioremediačním systému bylo 
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zachyceno 49% z počáteční vstupní koncentrace. Spolu s úbytkem síranů významně klesají 

i koncentrace vápníku a hořčíku.  

Tento stav ve zlatohorském mokřadu je dlouhodobě stabilní (5 let sledování), může 

fungovat při jinak nezměněných podmínkách po dobu desítek let s neměnnou účinností. 

Zároveň dokládá samočistící schopnost přírodních systémů [3].  

Na základě sledovaných geochemických procesů v přírodním mokřadu a zjištěných analýz 

odstraňování železa, manganu a síranů byl navržen pilotní bioremediační systém. 

3. Pilotní projekt bioremediační technologie 

Na lokalitě Zlaté Hory byly v průběhu řešení projektu postupně realizovány dvě etapy 

budování remediačních systémů. V roce 2006 byl postaven hybridní bioremediační systém 

provozovaný jako soustava tří sériově řazených technologických článků, tj. redukčně-

alkalizační nádrže (RAPS), usazovací nádrže a aerobního mokřadu. Protože výsledky 

studia přirozeného mokřadu na lokalitě Zlaté Hory a první pozitivní výsledky studia 

pilotního pilotního bioremediačního systému potvrdily správnost čištění odkalištních vod 

za pomoci oxidačně redukčního zařízení, bylo v roce 2007 jako pokus o zjednodušení 

celého systému navrženo a realizováno druhé experimentální remediační zařízení, které 

obsahuje pouze oxidační stupeň a sedimentační jednotku.  

V obou etapách byl vždy bezprostředně po ukončení stavebních prací na remediačních 

zařízeních zahájen i jejich pravidelný monitoring s cílem určit účinnost celého systému pro 

odstranění oxidů železa a manganu. U třístupňového bioremediačního systému I.etapy byla 

nutná určitá náběhová fáze, protože reduktivní a oxidační část jsou biologicky 

determinovány a správná funkce tohoto zařízení vyžaduje dlouhodobou stabilizaci 

prostředí (růst makro i mikroflóry v jednotlivých stupních. Experimentální zařízení II. 

etapy neobsahuje biologický systém, proto u něho nebyla nutná úvodní etapa sledování, 

kdy dojde k vytvoření a stabilizaci biologických remediačních podmínek. 

Pilotní experimenty, realizované na vybudovaném bioremediačním systému, prokázaly 

dosažení vysokého stupně odstraňování hlavního sledovaného ukazatele znečištění - 

železa. Při průchodu drenážní vody pilotním zařízením bylo odstraněno minimálně 94% 

původně přítomného železa. Byla ověřena a potvrzena účinnost redukčně - alkalizační 

nádrže RAPS pro čištění drenážní odpadní vody. V nádrži RAPS bylo eliminováno železo 
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srážením na sulfidy ( cca 83% z celkového množství). Z odstraněného množství síranů 

připadá na nádrž RAPS cca 70%. 

Celková účinnost odstraňování manganu ve vybudovaném pilotním zařízení dosahuje 

úrovně 50% jeho koncentrace v surové odpadní vodě. Mangan je odstraňován především 

na dočišťovacím stupni - aerobním mokřadu, kde dochází k 60% úbytku z celkově 

odstraněného manganu. Oproti období z průběhu roku 2007 došlo ke zlepšení účinnosti o 

20%. Tato skutečnost by mohla být důsledkem rozvoje biocenózy mangan oxidujících 

mikroorganismů, které přispívají k postupnému zvyšování stupně odmanganování drenážní 

vody [3].   

V souvislosti s klimatickými podmínkami bylo zjištěno, že během studeného zimního 

období zůstala zachována průměrná účinnost bioremediačního zařízení při odstraňování 

odpadních látek. U odstraňování železa byl zaznamenán dokonce vzrůst efektivity.  

Ekonomická studie ověřila výhodnost aplikace pasivních remediačních technologií při 

čištění důlních vod. I když počáteční investiční náklady mohou být pro pasivní a aktivní 

technologie srovnatelné, úroveň provozních nákladů je u dlouhodobě provozovaných 

pasivních remediačních systémů oproti aktivním čistírnám důlních vod podstatně nižší  [3].  

4. Porovnání geochemických procesů a účinností v přírodním mokřadu a vybudované 

bioremediační technologii 

Oba bioremediační systémy, tj. přirozeně vzniklý mokřadní systém a vybudovaná 

remediační technologie se nedají úplně srovnávat, jelikož se liší probíhajícími 

bioremediačními procesy. Základem vybudovaného bioremediačního systému je nejprve 

srážení nerozpustných sulfidů v 1. stupni (RAPS) a následná oxidace zbytkových 

kontaminantů ve 2. stupni (sedimentační nádrž) s jejich postupným vysrážením ve formě 

nerozpustných (oxo)hydroxidů (2. a 3. stupeň).  

Oproti tomu přírodní mokřadní systém prochází nejprve fází oxidace vzdušným kyslíkem a 

srážení nerozpustných hydroxidů, které se postupně působením reduktivního prostředí 

organického detritu opětovně rozpouštějí a srážejí ve formě sulfidů. V obou případech se 

jedná o podobné procesy, s tím, že jejich návaznost je jiná [3].   
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stupeň Přírodní mokřad Vybudované remediační 

zařízení 

1. Oxidace vzdušným 

kyslíkem 

Srážení nerozpustných 

hydroxidů, jarositu 

Vzrůst pH (tlumící efekt 

minerálů) 

Snížení železa, manganu 

RAPS - reduktivní část 

Srážení sulfidů 

Vzrůst pH (pufrace 

karbonáty) 

Snížení koncentrace železa, 

manganu 

2. Redukce organickým 

detritem 

Reduktivní  rozpouštění 

hydroxidů 

Vzrůst pH 

Oxidace vzdušným 

kyslíkem 

Srážení nerozpustných 

(oxo)hydroxidů 

Vzrůst pH (tlumící efekt 

minerálů) 

Snížení železa,manganu 

3. Redukce organickým 

detritem 

Srážení sulfidů 

Mírný vzrůst pH 

Snížení koncentrace železa, 

manganu 

Oxidace vzdušným 

kyslíkem 

Srážení a sedimentace 

(oxo)hydroxidů 

Tabulka 2 - porovnání procesů v přírodním mokřadu a vybudovaném remediačním zařízení [3] 
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Nesnadnost přímého porovnání obou remediačních systémů je daná faktem, že vstupní 

koncentrace do obou systémů se liší. Do přírodního mokřadu vstupují podstatně nižší 

koncentrace železa, což je pravděpodobně dáno již částečnou oxidací a jeho vysrážením v 

místě výronu odkalištních průsakových vod. Naopak koncentrace manganu jsou vyšší, což 

je způsobeno tím, že ke srážení manganu ještě nedošlo a vody pravděpodobně obsahují 

primárně vyšší koncentraci manganu. Koncentrace síranů jsou v přírodním mokřadu také 

vyšší. 

Důvodů, proč jsou koncentrace tak odlišné, může být několik. Příčinu je třeba hledat v 

genezi odkaliště, kam byly ukládány zbytky po flotační hydrometalurgické úpravě rud 

formace Cu - Zn - Pb - Au, ale i kaly po čištění důlních síranových vod. Během výstavby 

byla na dno odkaliště položena drenáž, která zajišťuje celkové odvodnění materiálu 

uloženého na odkališti. Pilotní bioremediační zařízení je napájeno právě jednou z těchto 

drenáží. Drenážní vody jsou směsí méně mineralizovaných vod z infiltrace a průsakových 

vod z vlastního tělesa odkaliště. Naopak přírodní mokřad je napájen ze samovolného 

výronu u paty odkaliště. Přesná geneze těchto vod není známá, ale vzhledem k umístění 

průsaku je možné se domnívat, že jde o vody z nejhlubších a nejstarších vrstev uloženého 

materiálu [3]. 

Kontaminant Přírodní mokřad Vybudované remediační 

zařízení 

Fe
2+

/Fe (mg/l) 4,3/5,0 15,0/19,0 

Mn (mg/l) 14,2 7,5 

Sírany (mg/l) 952,0 364,0 

Tabulka 3 - porovnání průměrných koncentrací kontaminantů na vstupu do remediačních systémů [3] 

Další z možností jak oba systémy porovnat je vyhodnocení účinností. 
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Kontaminant Přírodní mokřad Vybudované remediační 

zařízení 

proces účinnost proces účinnost 

Fe oxidace,redukce 100% redukce,oxidace 94% 

Mn srážení,oxidace 98% srážení,oxidace 50% 

sírany srážení 49% redukce 8% 

Tabulka 4 - geochemické procesy vedoucí k eliminaci hlavních kontaminantů v obou systémech 

Následující tabulka uvádí v jakém úseku přírodního a vybudovaného bioremediačního 

zařízení geochemické procesy probíhají, včetně vyznačených míst, kde dochází k 

nejlepšímu odbourávání kontaminantů. 

Kontaminant Přírodní mokřad Vybudované remediační 

zařízení 

proces oblast proces oblast 

Fe oxidace úsek A redukce RAPS 

redukce úsek B oxidace sedimentace, 

mokřad  

Mn srážení úsek A srážení + 

oxidace 

sedimentace 

redukce úseky B,C oxidace + 

srážení 

mokřad 

sírany srážení úsek A redukce RAPS 

Tabulka 5 - oblasti. kde geochemické procesy probíhají [3] 
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Porovnáme-li účinnost eliminace železa v obou systémech, pak je téměř stejná. Výraznější 

rozdíly jsou vidět u odstraňování manganu, kde ve vybudovaném remediačním zařízení 

byla dosažena účinnost jen 50%. Hodnoty pH jak v přírodním, tak v pilotním zařízení jsou 

v oblastech, kde dochází k oxidaci manganu, obdobné a proto pH není zodpovědné za 

různé účinnosti. Důvodem je nízká saturace vody kyslíkem v pilotním bioremediačním 

systému, především v sedimentační nádrži. Průměrná saturace kyslíkem v obou zmíněných 

nádržích je 4,0 - 5,0 mg/l. Z výsledků měření je patrné, že pro účinné odbourávání 

manganu oxidací je potřeba minimálně 6,0 mg/l, pak se účinnost odstraňování manganu 

zvýší na 80% [3]. 

Nejvýraznější rozdíly účinností byly zaznamenány v odbourávání síranů. Ve vybudovaném 

bioremediačním systému jsou sírany odstraňovány pouze redukcí síranů na sulfan a 

sulfidy. V přírodním mokřadu jsou sírany ihned po vstupu do mokřadu sráženy. tento děj 

probíhá díky tomu, že se sírany na vstupu vyskytují v přesyceném roztoku CaSO4(aq), 

který se v mokřadu sráží na CaSO4 a CaSO4.2H2O. V pilotním bioremediačním zařízení 

není pravděpodobné, že bude docházet k samovolnému srážení síranů, protože vstupní 

koncentrace jsou třetinové a sírany nejsou v přesyceném roztoku. 

7. Závěr a doporučení 

V bakalářské práci se zabývám problematikou čištění důlních vod s využitím mokřadních 

systémů. 

Využití samočisticích schopností mokřadních rostlin k čištění slaných důlních vod  není 

prozkoumáno, je však možným návrhem k dalšímu výzkumu. Uvedené podklady jsou 

podnětem pro následné zpracování diplomové práce. 

Na tomto místě navrhuji spolupráci s Laboratoří růstových regulátorů, společným 

pracovištěm přírodovědecké fakulty UP Olomouc a Ústavu experimentální botaniky 

Akademie věd České republiky, v.v.i. a týmem oddělení chemické biologie a genetiky 

Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci. Výzkum 

pracovišť je zaměřen na aplikaci a vliv fytohormonů na rostliny a obiloviny a to především 

auxinů a cytokininů. 

Auxiny se účastní všech růstových regulací v rostlinném vývoji a pomáhají rostlině 

zprostředkovat vnější podněty. Jejich přítomnost je zásadní pro jakýkoliv růst. 
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V nadzemní části působí ve stoncích, kterými auxin směřuje dolů. V podzemní části 

rostliny působí naopak stimulačně na zakládání nových kořenů [25]. 

Lze říci, že auxiny se účastní jako hlavní signální látka komplexní regulace počtu a 

rozmístění kořenů v porostu, rostlina se snaží maximálně optimalizovat rozložení svých 

kořenů.  

Cytokininy jsou rostlinné hormony, které podporují dělení rostlinných buněk. Nezbytné 

jsou pro podporu aktivního růstu, účastní se klíčení semene, vývoje kořene, řídí stárnutí 

listů a velikost semen. Jejich funkce je často spojena s funkcí ostatních fytohormonů, 

zejména auxinů [26].  

 V diplomové práci se chci zaměřit na analýzu auxinů z rákosu a sledovat jejich vliv na 

fytoremediaci solí. 
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