
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hodnocení způsobu využití drenážní vody z areálu 
Severní lom Elektrárny Prunéřov, a.s. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2009          Ivana Žáková 



Bude vloženo oficiální zadání 



Prohlašuji, že 

– byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní 

dílo 

– beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) 

má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3) 

– souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-TUO 

k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím 

s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé 

diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO 

– bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona 

– bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy 

(až do jejich skutečné výše)  

 

 

 

V Mostě dne 30. 4. 2009                                 

                                                                                   .…………………………………………. 
                                                                                                      Ivana Žáková 

 

adresa:  

Ivana Žáková 
Přečáply 72 
430 01 Chomutov 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Místopřísežně prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracovala 
samostatně pod vedením Mgr. Evy Pertile, Ph.D. a použitou literaturu i další zdroje řádně 
uvedla v seznamu. 

 

V Mostě dne 30. 4. 2009                                 

                                                                                   .…………………………………………. 
Ivana Žáková 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji touto cestou vedoucí své diplomové práce Mgr. Evě Pertile, Ph.D za trpělivý 

přístup a pomoc při zpracování své diplomové práce. 

Dále bych chtěla poděkovat Jiřímu Říhovi vedoucímu odboru životního prostředí 

Elektrárny Prunéřov 2 a ing. Jiřímu Košťálovi pracovníku firmy AGE a.s., kteří mi umožnili 

zpracování a vyhodnocování výsledků a poskytli mi odborné rady a inspirující připomínky. 



Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování a využití drenážních vod z úložiště 

vedlejších energetických produktů Severní lom, kam své produkty ukládají elektrárny 

Prunéřov 1 a Prunéřov 2. Bylo provedeno vyhodnocení současného způsobu zpracování 

drenážních vod, které jsou z části odváděny do čistírny důlních vod a z části jsou odváděny do 

areálu Elektrárny Prunéřov 2, kde jsou zpracovány v technologii odsíření. Tato varianta byla 

porovnána s navrhovaným způsobem zpracování vod, jehož podstatou je využití všech 

drenážních vod z úložiště v technologii odsíření. Na základě sledovaných hydrochemických 

parametrů (obsah rozpuštěných anorganických solí, obsah boru, hodnota pH-vody, chemická 

spotřeba kyslíku) byl zhodnocen přínos navrhovaného řešení a to z hlediska ekologického, 

ekonomického a především legislativního, neboť právě nesplnění legislativních podmínek 

bylo podnětem k hledání nového způsobu využití těchto vod. 

Klí čová slova 

Elektrárny Prunéřov, drenážní vody, vedlejší energetické produkty, rozpuštěné anorganické 

soli, bor, chemická spotřeba kyslíku, hodnota pH vody, 



Annotation 

Extended essay is engaged in a cultivating and taking of advantage of drainage water from the 

storage of secondary energetic products Severní lom, where their products save power stations 

Prunéřov 1 and Prunéřov 2. Assessment of the present way of drainage water cultivating has 

been done, that are partially taking away to pit water sewage and partially to the area Prunéřov 

2 power station, there is cultivating by desulfurization technology. This variant has been 

compared with proposed cultivating water way, that substance is usage of all drainage waters 

from storage at desulfurization technology. On the base of contemplated hydrochemical 

parameters (dissolved inorganic salt contents, boron contents, water acidity, chemical usage of 

oxygen) has been estimated contribution of proposed solution from point of view ecology, 

economic and above all legislative, because just legislative conditions unfulfilling was the 

reason for new looking for of this water usage way. 

Key words 

power station Prunéřov, drainage water, secondary energetic products, dissolved inorganic 

salts, boron, chemical usage of oxygen, water acidity, 
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1 ÚVOD 

Dnes, v jednadvacátém století, je elektrická energie nedílnou součástí života člověka, 

který ji využívá ve všech oborech lidské činnosti. Elektrická energie však nepřináší lidstvu pouze 

užitek, je potřeba si uvědomit, že zejména výroba elektrické energie má negativní vliv na životní 

prostředí. Při její výrobě vznikají vedlejší pevné a plynné produkty, které životnímu prostředí 

škodí. Povinností výrobce elektrické energie je minimalizovat vznik těchto produktů a tím 

snižovat negativní dopad na životní prostředí. Hlavním výrobcem elektrické energie v České 

republice, který se na celkové výrobě podílí jednou polovinou, je ČEZ, a.s. Skupina ČEZ, a.s. 

vznikla v roce 1992 a na území České republiky provozuje patnáct uhelných elektráren. Hlavními 

energetickými produkty ČEZ, a.s. je vyrobená elektřina a teplo.  

Základem výroby energie je spalování černého nebo hnědého uhlí. Při tomto spalování 

však zůstávají tuhé zbytky tj. popel a struska a z čištění spalin zbývá energosádrovec. Tyto tři 

produkty se řadí mezi tzv. vedlejší energetické produkty (VEP) a dle současné legislativy, zákon 

č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, má jejich využití 

přednost před jejich odstraněním jako odpadů. Tato skutečnost postavila elektrárny před řešení 

nových úkolů, které se týkají využívání vedlejších energetických produktů. 

Za největší událost v novodobé historii české uhelné elektroenergetiky lze považovat 

„vyčištění“ elektráren, tj. uvedení všech výrobních zařízení do takového technického stavu, který 

by vyloučil další poškozování životního prostředí. Za tímto účelem byly provedeny rekonstrukce 

spalovacích zařízení, výstavby nových fluidních technologií a instalace elektroodlučovačů 

a odsiřovacích zařízení. V letech 1992–1998 elektrárenská společnost ČEZ a.s. realizovala 

nejrozsáhlejší a nejrychlejší ekologický a rozvojový program v Evropě. V rámci tohoto programu 

bylo v uhelných elektrárnách společnosti instalováno celkem dvacet osm odsiřovacích jednotek. 

Uskutečněním programu odsíření se podařilo, oproti úrovni na počátku 90. let, snížit emise oxidu 

siřičitého (SO2) o 92 % a pevných částic, popílku, o 95 %. Téměř 90 % vedlejších energetických 

produktů z procesu odsíření tedy již nepatří do kategorie odpadů, ale lze je dále využít 

(www.cez.cz). 

Vedlejší energetické produkty mohou být využity pouze tehdy, jestliže splňují technické 

parametry výrobku a musí být certifikovány. Vzhledem k tomu, že produkce VEP je mnohem 
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vyšší, nežli poptávka, musí se část jeho produkce ukládat a to nejlépe odděleně, aby se mohly 

tyto produkty později opětovně použít.  

Jedním z areálů, kde se ukládaly vedlejší energetické produkty odděleně je rekultivační stavba 

Severní lom, kterou pro tyto účely využívají Elektrárny Prunéřov, a.s. Zde se ukládal odděleně 

popílek a energosádrovec. V současné době se elektrárny potýkají s problémem drenážních vod ze 

Severního lomu. U těchto drenážních vod je překročen imisní limit obsahu rozpuštěných 

anorganických solí, který je dán integrovaným povolením IPPC č. j: 4511/ŽPZ/04/IP-31/Rc, které 

vydal odbor životního prostředí Krajského úřadu Ústí nad Labem, přičemž vycházel ze zákona 

č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tyto vody nelze od ledna 

2009 odvádět do čističky důlních vod v obci Březno, jak tomu bylo doposud, a proto bylo nutné 

navrhnout nový způsob jejich likvidace. Součástí takového návrhu je vždy vyhodnocení stávající 

a navrhované varianty řešení, což pro mne bylo hlavním motivem pro zpracování tohoto problému.  

V předložené diplomové práci se v úvodních kapitolách zabývám podnikatelským 

záměrem Elektráren Prunéřov, a.s., který nabízí řešení popsaného problému zpracování 

drenážních vod z rekultivační stavby Severní lom způsobem likvidace těchto vod technologií 

odsíření elektrárny Prunéřov 2. V praktické části jsem provedla vlastní zhodnocení popisovaného 

podnikatelského záměru, a sice na základě porovnání stávajícího a navrhovaného způsobu využití 

drenážních vod. Vlastní monitoring jakosti drenážních vod, který jsem prováděla na lokalitě Severní 

lom od ledna 2008 do prosince 2008, byl koncipován jako dohled, zda vzniká, s ohledem na zákonné 

limity chemismu podzemních vod, potřeba realizace dalších ochranných opatření. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení navrhovaného řešení nakládání s průsakovými 

vodami při ukládání vedlejších energetických produktů v rámci rekultivační stavby Severní lom, 

přičemž hodnotícím parametrem bude splnění legislativních podmínek, spotřeba surové vody, 

spotřeba elektrické energie a finanční náklady. 
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2 ELEKTRÁRNY PRUNÉŘOV, a.s.  

Elektrárny Prunéřov, a.s. jsou elektrárenský komplex tvořen ze starší elektrárny Prunéřov I 

a mladší elektrárny Prunéřov II. Jedná se o dvě zcela samostatné jednotky, které však mají společnou 

dálkovou pásovou dopravu, sloužící k přepravě vedlejších energetických produktů na společná 

úložiště. Elektrárny se nachází na západním okraji severočeské hnědouhelné pánve na úpatí Krušných 

hor mezi městy Klášterec nad Ohří a Chomutov. Kromě výroby elektrické energie plní elektrárny 

Prunéřov, a.s. funkci tepelného zdroje pro soustavu centralizovaného zásobování teplem měst 

Chomutov, Jirkov a Klášterec nad Ohří. Obě elektrárny jsou od roku 1996 odsířeny za použití metody 

mokré vápencové vypírky. 

Elektrárny Prunéřov, a.s. jsou uspořádány do tzv. výrobních bloků. Elektrárenský výrobní 

blok znamená samostatnou jednotku skládající se z kotle, turbíny a příslušenství, z generátoru 

a blokového transformátoru. Pro všechny bloky jsou pak společné chladící věže, odlučovače 

popílku a odsiřovací zařízení.  

V České republice je elektrická energie vyráběna většinou v kondenzačních elektrárnách, 

které spalují hnědé a černé energetické uhlí. Palivem v elektrárnách Prunéřov, a.s. je energetické 

hnědé uhlí, těžené v lomech Severočeských dolů. Zdrojem technologické vody je řeka Ohře.  

2.1 Vedlejší energetické produkty 

Výroba elektrické energie v moderních tepelných elektrárnách je složitý technologický 

proces, na jehož konci je nejen elektrická energie, ale i produkty vzniklé spalováním uhlí, a to 

pevné i plynné, které se podílejí na znečištění ovzduší. Zejména se jedná o oxid siřičitý 

(Hlavatá, 2007). 

Tuhé odpady, které souvisejí se spalovacím procesem anebo čištěním kouřových plynů, se 

označují jako vedlejší energetické produkty. Patří sem: (Fečko a kol., 2003) 

• popel, který obsahuje popílek a škváru, 

• energosádrovec, 

• produkt polosuché metody odsíření kouřových plynů, 
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• produkt spalování uhlí ve fluidních kotlích s

• produkt suché aditivní metody odsí

Popel je tvořen směsí zrn r

méně než 5 cm tvoří asi 10

spodní části ohniště pod spalovací komorou. Odtud se po zchlazení vodou d

zásobníků a dále potrubím na úložišt

zachycovány v elektrostatických odlu

popílku (Hlavatá, 2007).  

Následující hodnoty o produkci a využi

pouze pro názornější představu. Tyto hodnoty jsou zastaralé z roku 2000 a 2003, nebo

hodnoty se zjistit nepodařilo.

V Evropské unii bylo v roce 2000 vyprodukováno padesát dev

z energetického zpracování uhlí. Procentuální zastoupení jednotlivých druh

na obrázku 1 (Fečko a kol., 2003).

Obrázek 1: Produkce vedlejších energetických produkt

V roce 2003 se v Evropské unii v stavebním pr

40 % popele a 100 % škváry. Ve v

přírodních surovin, čímž se tak snižuje pot

Hodnocení způsobu využití drenážní vody z areálu Severní lom Elektrárny Pruné

produkt spalování uhlí ve fluidních kotlích s odsířením, 

produkt suché aditivní metody odsíření. 

ěsí zrn různě velikých částic. Hrubý popel a struska se zrny o

í asi 10-20 % celkového množství popela. Tato část popela se zachycuje ve 

 pod spalovací komorou. Odtud se po zchlazení vodou d

dále potrubím na úložiště. Částečky se zrnitostí do 1 mm jsou ve form

elektrostatických odlučovačích, kde se zachycuje více jak 99,5

Následující hodnoty o produkci a využití vedlejších energetických produkt

ředstavu. Tyto hodnoty jsou zastaralé z roku 2000 a 2003, nebo

řilo. 

V Evropské unii bylo v roce 2000 vyprodukováno padesát dev

energetického zpracování uhlí. Procentuální zastoupení jednotlivých druh

ko a kol., 2003). 

Produkce vedlejších energetických produktů v Evropské Unii (uvedeno v %), 
(převzato a upraveno Fečko a kol. 2003) 

roce 2003 se v Evropské unii v stavebním průmyslu využívalo okolo 46 % popílku, 

% škváry. Ve většině případů jsou tyto produkty využity jako náhrada 

ímž se tak snižuje potřeba dobývat a těžit tyto suroviny. Využití popílku 
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ástic. Hrubý popel a struska se zrny o velikosti 

část popela se zachycuje ve 

 pod spalovací komorou. Odtud se po zchlazení vodou dopravuje do 

ky se zrnitostí do 1 mm jsou ve formě popílku 

ích, kde se zachycuje více jak 99,5 % veškerého 

tí vedlejších energetických produktů jsou uvedené 

edstavu. Tyto hodnoty jsou zastaralé z roku 2000 a 2003, neboť aktuálnější 

V Evropské unii bylo v roce 2000 vyprodukováno padesát devět milionů tun odpadů 

energetického zpracování uhlí. Procentuální zastoupení jednotlivých druhů odpadů je znázorněno 

 
Evropské Unii (uvedeno v %),  

myslu využívalo okolo 46 % popílku, 

 jsou tyto produkty využity jako náhrada 

žit tyto suroviny. Využití popílku 
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v hlubinné těžbě a v širokém rozsahu aplikací ve stavebnictví a stavitelství v Evropské unii, je 

znázorněno na následujícím obrázku 2 (Fe

Obrázek 2: Využití popí

Produkty spalování však nejsou vždy ukládány na úložišt

zlepšily jejich vlastnosti a byl eliminován jejich dop

za vzniku aglomerátu, stabilizátu nebo deponátu.

Aglomerát vzniká smícháním popílku s vodou (asi 20 %) bez použití vápna. Zlepšuje se 

tak vlastnost konstrukčních prvk

zdevastovaných prostor vytě

sypký až granulovaný, jeho vodní výluh obsahuje jen nízké koncentrace škodlivých látek.

Stabilizát je produkt po spalování uhlí v elektrárnách Pruné

smícháním popílku, strusky, energosádrovce a zám

tvořeno ze 45 % popelem (v pom

a 30 % záměsovou vodou. Po zatuhnutí a ztvrdnutí dosahuj

Kvalita vodního výluhu stabilizátu je lepší než jeho jednotlivých složek. T

jsou tak fixovány v krystalické m

Deponát je směs popele a energosádrovce zvlh

vyluhovatelnost ve srovnání s p

Hodnocení způsobu využití drenážní vody z areálu Severní lom Elektrárny Pruné

 a v širokém rozsahu aplikací ve stavebnictví a stavitelství v Evropské unii, je 

no na následujícím obrázku 2 (Fečko a kol., 2003). 

Využití popílku v Evropské Unii (uvedeno v procentech z celkového využití 18,2 mil. t),
(převzato a upraveno Fečko a kol., 2003) 

Produkty spalování však nejsou vždy ukládány na úložiště v pů

byl eliminován jejich dopad na životní prostředí, tak jsou p

za vzniku aglomerátu, stabilizátu nebo deponátu. 

vzniká smícháním popílku s vodou (asi 20 %) bez použití vápna. Zlepšuje se 

čních prvků a hlavně se používá jako sanační materiál

zdevastovaných prostor vytěžených povrchových uhelných dolů a elektrárenských úložiš

sypký až granulovaný, jeho vodní výluh obsahuje jen nízké koncentrace škodlivých látek.

je produkt po spalování uhlí v elektrárnách Pruné

smícháním popílku, strusky, energosádrovce a záměsové vody. Má specifické složení, které je 

eno ze 45 % popelem (v poměru 85 % popílku a 15 % strusky), 25 % energosádrovcem 

sovou vodou. Po zatuhnutí a ztvrdnutí dosahuje stabilizát pevnost až 10 MPa. 

Kvalita vodního výluhu stabilizátu je lepší než jeho jednotlivých složek. T

krystalické mřížce materiálu. 

ěs popele a energosádrovce zvlhčená asi 25 % vody a má mírn

vyluhovatelnost ve srovnání s původními složkami (Fečko a kol., 2003).
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 a v širokém rozsahu aplikací ve stavebnictví a stavitelství v Evropské unii, je 

 
celkového využití 18,2 mil. t), 

 v původní formě, ale aby se 

ad na životní prostředí, tak jsou přepracovány 

vzniká smícháním popílku s vodou (asi 20 %) bez použití vápna. Zlepšuje se 

ční materiál pro rekultivaci 

 a elektrárenských úložišť. Je 

sypký až granulovaný, jeho vodní výluh obsahuje jen nízké koncentrace škodlivých látek. 

je produkt po spalování uhlí v elektrárnách Prunéřov, a.s., který vzniká 

sové vody. Má specifické složení, které je 

ru 85 % popílku a 15 % strusky), 25 % energosádrovcem 

e stabilizát pevnost až 10 MPa. 

Kvalita vodního výluhu stabilizátu je lepší než jeho jednotlivých složek. Těžké a toxické kovy 

ená asi 25 % vody a má mírně sníženou 

ko a kol., 2003). 
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Energosádrovec je produktem odsíření uhelných elektráren. Odsíření elektráren bylo 

jedním z nejdůležitějších kroků vedoucích ke zlepšení životního prostředí, neboť mezi 

nejškodlivější látky, které se mohou dostat spalinami do vzduchu, patří oxid siřičitý. Podle 

způsobu jeho zachycování lze odsiřovací metody rozdělit na suchou, polosuchou a mokrou.  

Na elektrárnách Prunéřov, a.s. se využívá metoda mokré vápencové vypírky (obrázek 3), jejíž 

podstatou je propírání ochlazených a odprášených spalin ve vápencové emulzi vznikající 

rozmícháním rozemletého vápence ve vodě. Oxid síry je v emulzi absorbován, přičemž vzniká 

energosádrovec (CaSO4.2H2O), který je z emulze odlučován v hydrocyklonech. Používá se ke 

stabilizaci popílku na úložišti, nebo představuje výchozí surovinu pro další produkty použitelné ve 

stavebnictví. Vyčištěné spaliny se znovu ohřejí a odvádějí do komína. Proces vypírání spalin a vznik 

energosádrovce lze souhrnně vyjádřit následujícími chemickými rovnicemi (Hlavatá, 2007). 

2SO2+CaCO3+H2O→Ca(HSO3)2+CO2 

Ca(HSO3)2+0,5O2+2H2O→CaSO4.2H2O+H2SO3 

 
Obrázek 3:Schéma odsíření metodou mokré vápencové vypírky (Hamplová, 2008)  
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2.2 Současný stav řešené problematiky 

V minulosti se téměř veškerá produkce popílku a strusky v České republice ukládala ve 

formě hydraulické směsi na odkalištích plavením. Plavení však velmi omezuje možnosti pro 

využívání popele. V současné době se proto od plavení upouští a přechází se na suché způsoby 

odběru, dopravy a ukládání odpadů z energetiky.  

Suchý odběr vedlejších energetických produktů a jejich složek umožňuje přímé uplatnění 

produktů u odběratelů a využití jejich specifických vlastností i k rekultivaci odkališť a k tvarování 

reliéfu krajiny. Většina elektráren si pro produkty spalování a odsíření kouřových plynů zajistila 

certifikáty, a tím tyto produkty přestaly být odpadem a staly se druhotnou surovinou (www.cez.cz). 

Na elektrárnách Prunéřov, a.s. jsou vedlejší energetické produkty upraveny na certifikované 

výrobky, kterými jsou: 

1) Stabilizát což je granulát, který se používá do výsypek povrchových dolů, pro náspy 

a zásypy. 

2) Směs popele a strusky, což je směs bez obsahu odsiřovacích produktů, která se používá 

jako zásypový materiál pro vyplňování vytěžených důlních prostor a pro úpravy reliéfu 

krajiny při rekultivacích. 

3) Energosádrovec, který lze využít pro výrobu sádry, sádrokartonu, a jako přísadu při 

výrobě cementu.  

Popílek z elektráren Prunéřov, a.s. ze spalování hnědého uhlí v granulačních kotlích je 

zachycován v elektrostatických odlučovačích a dopravován do zásobních sil. Odtud postupuje do 

míchacího centra, kde je zvlhčován a homogenizován. Zhomogenizovaný pak vypadává na 

pásovou dopravu. 

Struska z kotlů propadává do vodního uzávěru, kde se ochlazuje. Odtud je vynášena 

pomocí vyhrnovače a padá do drtiče. Dále je dopravována do zásobníků, kde je odvodněná 

přirozeným tlakem vrstvy. Ze zásobníků je přesypána na pásovou dopravu. Směs popílku 

a strusky je mísena ve škvárových silech v objektu Elektrárny Prunéřov I a při přisypu v místě 

spojení tras vedoucích z popílkových a škvárových sil  Elektrárny Prunéřov II (Pokorný, 2008). 

Odsiřovací produkty vznikají v Prunéřovských elektrárnách, a.s. metodou mokré 

vápencové vypírky a jsou odvodněny na vakuových pásových filtrech. Vlhkost produktů je 
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v rozmezí 10-15 %. Produkty jsou ve zvlhčeném stavu rovněž přimíseny k směsi popílku a strusky. 

Záměsová voda je přivedena do zásobníku popelovin pomocí podzemního ocelového potrubí. 

K důkladnému promísení směsi dochází na přesypech pásových dopravníků.  

Celý systém dopravy a ukládání popelů, strusky a energosádrovce z Elektrárny Prunéřov I 

a Elektrárny Prunéřov II je tvořen dvěma samostatnými celky, které na sebe navazují v konečné 

části vnitřní pásové dopravy. Od sesypu pásového dopravníku z Elektrárny Prunéřov II na hranici 

areálu elektráren, pokračují popeloviny z obou elektráren po společném dálkovém pásovém 

dopravníku (obrázek 4), který je zakrytovaný z důvodů vysoké prašnosti materiálu, až na úložiště.  

 
Obrázek 4: Pásový dopravník v pozadí elektrárny Prunéřov (ČEZ, a.s., 2006) 

Obě elektrárny používají pro ukládání svých vedlejších energetických produktů několik 

úložných prostorů, z nichž jedním je Severní Lom.  

Severní lom (obrázek 5) není úložiště, ale rekultivační stavba. To znamená, že ukládání 

vedlejších energetických produktů zde probíhá na základě stavebního povolení a jsou zde 

kladeny jiné požadavky na izolační vrstvy. Stabilizát je zde proto ukládán přímo na podloží bez 

nutnosti izolační vrstvy.  
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Obrázek 5: Letecký snímek Severního lomu (převzato ČEZ, a.s., 2007) 

Stavba Severní lom se nachází v areálu Doly Nástup Tušimice a to uvnitř dobývacího 

prostoru na násypce Merkur. Stavebním prvkem jsou zde vedlejší energetické produkty (VEP). 

Rozloha stavby Severního lomu je 174,4 ha, z toho plocha pro ukládání VEP je 129,6 ha. Z této 

výměry jsou produkty po spalování hnědého uhlí ukládány na plochu 102,3 ha. Vodohospodářsky 

zabezpečená plocha (kazety) pro ukládání energosádrovce je 27,3 ha. Celkový objem úložného 

prostoru je 25,5 mil. m3, z toho 19,8 mil. m3 pro produkty po spalování hnědého uhlí a 5,7 mil. m3 

pro energosádrovec. Postupy pro zakládání báňskou technologií jsou navrženy tak, aby výsledný 

tvar založeného tělesa certifikovaného materiálu dotvaroval stávající depresi lomu Merkur 

v souladu s generelem rekultivací (Kadlec, 2007). 

Na Severním lomu se do května 2008 ukládal samostatně energosádrovec do 

vodohospodářsky zabezpečených kazet a to jako surovina pro pozdější využití ve stavebnictví 

a zvlášť směs popele a strusky. Od června 2008 se zde již ukládá popel, struska a energosádrovec 

pohromadě ve formě stabilizátu a to z obou elektráren. Množství uloženého materiálu za rok 2008 

je uvedeno v tabulce 1 (Říha, 2008). 
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Tabulka 1: Uložené VEP na Severním lomu v roce 2008 (Říha, 2008) 
Období Energosádrovec 

(tun) 
Popel a struska 

(tun) 
Stabilizát 

(tun) 
Celkem 

(tun) 
leden 38 056 256 465 0 294 521 

únor 37 687 225 171 0 262 858 

březen 15 958 246 672 0 262 630 

duben 21 367 234 706 0 256 073 
květen 16 966 161 687 0 178 653 

červen 0 0 209 849 209 849 

červenec 0 0 199 572 199 572 
srpen 0 0 195 218 195 218 

září 0 0 178 185 178 185 

říjen 0 0 257 460 257 460 
listopad 0 0 227 774 227 774 

prosinec 0 0 234 144 234 144 

Celkem 130 034 1 124 701 1 502 202 2 756 937 

Zakládání stabilizátu na Severním lomu je realizováno „suchou cestou“ na předem určené 

místo pomocí pásového dopravníku a shazovacího vozu.  

Materiál je následně rozhrnován a hutněn pojezdem dozerů. Trasa je vedena po bývalém 

zauhlovacím mostě přes kolejiště Elektrárny Prunéřov, a.s. a Českých drah až do prostoru 

Severního lomu. Je realizována jako klasická dálková pásová doprava a skládá se z pěti pásových 

dopravníků. Stejné dopravníky jsou použity pro dopravu samostatného energosádrovce do objektu 

Severního lomu, kde je ukládán do kazet. Pásovým dopravníkem je energosádrovec dopraven na 

okraj kazety, kde je vysypán na zpevněnou překládací plochu. Zde je naložen čelním nakladačem 

na dempr a odvezen do připravené kazety, kde je rozhrnut dozerem. 

Uložený stabilizát i energosádrovec jsou velmi prašné materiály, proto jsou zde zavedena 

protiprašná opatření. V případě stabilizátu se jedná o vodní postřik (obrázek 6).  
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Obrázek 6: Zakládání stabilizátu a jeho postřik, foto Košťál, duben 2007 

Kazety energosádrovce jsou zase překrývány inertní zeminou (obrázek 7). 

 
Obrázek 7: Překrývání inertní zeminou, foto Košťál, duben 2007 

Energosádrovec je v Severním lomu ukládán do zabezpečených kazet, které jsou na vrstvě 
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jílu, který slouží jako těsnící materiál. Plocha kam se ukládá stabilizát není odizolovaná 

a stabilizát je ukládán na původní podloží, kterým je výsypka o mocnosti cca 30 m. Popílek není 

nutné těsnit, protože díky konsolidaci dojde ve výsypce v hloubce 10-15 m ke zhutnění materiálu, 

kdy filtrační součinitel je menší než 10¯9 m/s, což je podle normy (ČSN 838030) hodnota 

propustnosti postačující pro těsnění.  

Před zahájením ukládání materiálu bylo nutno provést porovnání vlastností původní 

zeminy a ukládaného stabilizátu. K provedení tohoto posouzení byly použity vzorky zeminy 

označeny evidenčními čísly 763PC01-05. Vzorky byly odebrány v rámci posouzení geologického 

a hydrogeologického pozadí areálu úložiště Severní lom v letech 2006-2007. Vzorky byly 

odebrány z pěti různých odběrových míst v okolí Severního lomu.  

Ve všech pěti případech se jednalo o 3 kg vzorku jílovité zeminy hnědé barvy. Dále byly 

použity vzorky stabilizátu označené evidenčními čísly 0721SC01, 0721SC02, 0668PC03 

a 0668PC04. Tento stabilizát je tvořen směsí popele a produktů odsíření. Každý označený vzorek 

vážil 2 kg. Jednalo se o homogenní sypkou směs šedé barvy. Tyto vzorky byly odebrány v rámci 

certifikace v letech 2006-2007. Pro účely srovnání jsou v tabulce 2 uvedeny výsledky 

vyluhovatelnosti pro zeminu a stabilizát, které jsou porovnány s imisními standarty ukazatelů 

přípustného znečištění povrchových vod stanovenými dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění 

nařízení vlády č. 229/2007 Sb.  

Z výsledků uvedených v následující tabulce 2 je zřejmé, že zkoumaný stabilizát má 

obdobné a v některých případech dokonce i lepší chemické složení z hlediska limitů jako zemina 

reprezentující pozadí. Na základě této skutečnosti lze tedy konstatovat, že při použití 

studovaných stabilizátů nedojde k výraznému zvýšení kontaminace okolní zeminy. 
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Tabulka 2: Výsledky vyluhovatelnosti zemin podloží a zakládaného materiálu (Pokorný, 2008) 
Ukazatel  

mg/l 
Příloha 
č. 3 
k NV 
č. 

229/2007 
Sb. 

Vzorek  

Zemina  Zemina  Zemina  Zemina  Zemina  Stabilizát  Stabiliz
át  

Stabiliz
át 

Stabilizát  

763PC
01 

763PC
02 

763PC
03 

763PC0
4 

763PC
05 

668PC03 668PC0
4 

721SC0
1 

721SC02 

2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2007 2007 
DOC --- <1 <1 <1 <1 <1 x x x x 

amonné  
ionty 

0,64* <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 x x x x 

dusi čna
ny 

31* 1,4 1,4 1,1 <1,2 <1,2 x x x x 

dusitany  0,16* 0,25 0,25 0,25 0,25 <0,06 x x x x 
chloridy  250 <50 <50 <50 <50 <50 x x x x 
fluoridy  1 <0,50 0,91 <0,50 0,60 0,88 x x x x 
sírany  300 <50 120 <50 <50 66 x x x x 

Al  1,50 1,10 x x 1,50 x x x x x 
As 0,02 <0,005 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 0,02 
B 0,5 0,18 0,24 0,29 0,15 <0,02 x x x x 

Ba 0,36 0,40 0,44 0,56 0,37 <0,2 <0,2 <0,2 0,21 0,32 
Be 1 x x x x x x x <0,0002 <0,0002 
Co 0,007 0,009 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 x x <0,005 <0,005 

Crcelk 0,035 0,019 x 0,046 0,19 0,011 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
Cu 0,025 0,05 0,08 0,07 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 
Ni 0,04 0,04 x x 0,03 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Pb 0,0144 0,022 x 0,043 0,039 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Se 0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
V 0,035 0,0078 0,031 0,015 0,0096 0,013 x x 0,033 0,032 

Zn 0,16 0,22 0,33 0,24 0,15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Sb 0,50 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 x x 
Mo 0,035 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 x x x x 
RL 1 000 1 400 730 2 100 1 300 260 2 300 2 500 x x 
pH 6-8 8 8 7 7 8 8 7 x x 

Vysvětlivky k tabulce:  
Červeně jsou vyznačeny hodnoty, které překračují imisní limit NV č. 229/2007 
* limitní hodnoty pro amoniakální dusík, dusičnanový a dusitanový dusík byly převedeny na ekvivalentní limity 

amonných iontů dusičnanů a dusitanů,  
x hodnoty nebyly stanoveny 

V odebraných vzorcích bylo provedeno rovněž stanovení obsahu škodlivin v sušině. Ze 

zjištěných výsledků stanovení obsahu škodlivin uvedených v tabulce 3 je zřejmé, že stabilizát má 

podobný charakter jako zemina. Limitní hodnota, dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., byla překročena 

pouze v případě arsenu. Toto překročení je však řádově shodné s výsledky zemin. Zvýšené 

hodnoty obsahu arsenu v sušině výrobku a naproti tomu nízké hodnoty vyluhovatelnosti 

dokladují schopnost tohoto materiálu efektivně fixovat tento těžký kov a zabránit tak jeho 

následnému zpětnému vyloužení.  
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Tabulka 3: Stanovení obsahu škodlivin ve stavebních výrobcích (Pokorný, 2008) 
Ukazatel 

mg/kg sušiny 
Vyhláška č. 294/2005 Sb. 

mg/kg 
Vzorek   

stabilizát zemina 

668PC03 763PC01 763PC03 763PC05 
As 1 35 11 8,7 15 
Cd 1 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 

Cr 200 48 40 37 54 

Hg 0,8 0,09 0,09 0,09 0,13 

Ni 80 55 41 38 40 

Pb 100 <3,5 27 29 24 
V 180 130 71 <68 91 

suma PAU 6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

NEL 300 <100 <100 <100 <100 
suma PCB 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Vysvětlivky  k tabulce:  
Červeně jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limitní hodnoty uvedené ve Vyhlášce č. 294/2005 Sb. 

Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že provoz rekultivační stavby Severní lom 

a správné provádění zakládání výrobku negativně neovlivňuje režim podzemních a povrchových 

vod. 

Hladina podzemních vod je v hloubce 2-6 m pod terénem. Tyto vody jsou podchyceny 

drenáží a svedeny do čerpací stanice G3. Srážkové vody z plochy stavby jsou podchyceny 

v nejnižším místě páteřním drénem, opět jsou svedeny do čerpací stanice G3 a likvidovány stejně 

jako podzemní vody. Čerpací stanice G3 čerpá podzemní a dešťové vody výtlačným řádem do 

čistírny důlních vod Březno. Kvalita drenážních vod čerpaných z čerpací stanice G3 do čističky 

důlních vod Březno je určena integrovaným povolením IPPC č. j. 4511/ŽPZ/04/IP-31/Rc. Dále je 

tato voda používána v co možná největší míře pro postřik v rámci protiprašných opatření 

v Severním lomu. (Kadlec 2006) 

Západně od páteřního drénu se nachází čerpací stanice G2, který je vybudován za účelem 

akumulace a případného čerpání drenážních vod z páteřního drénu. Za normálního stavu jsou 

vody stažené do páteřního drénu čerpacím objektem a protékají pouze do čerpací stanice G3. 

Jedině v případě jejich kontaminace průsakovými vodami z kazet energosádrovce, bude čerpací 

objekt zprovozněn a vody budou čerpány do zásobních nádrží vápencové suspenze pro odsíření 

v areálu Elektrárny Prunéřov 2. Nad páteřním drénem pod kazetami energosádrovce se nachází 

čerpací jímka G1, do které jsou svedeny vody z prostoru pod kazetami energosádrovce, tudíž 

voda zde je kontaminovaná průsaky z energosádrovce nad těsněním.  
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Dno kazety energosádrovce je umístěno minimálně 1 m nad hladinou podzemní vody. 

Odvodnění zajišťuje plošný drén, který je umístěn ve dně kazety a je složený ze dvou vrstev. 

Spodní vrstvu tvoří struska o tloušťce 0,7-0,8 m, horní vrstvu tvoří popel o tloušťce 0,2-0,3 m. 

Z plošného drénu jsou vody odváděny do svodného drénu, který je umístěn podél severní hrázky 

kazet a ústí do čerpací jímky G 1. Tato jímka je samostatná a vody z ní jsou čerpány zpět do 

zásobních nádrží vápencové suspenze pro odsíření v areálu Elektrárny Prunéřov 2, kde jsou využity 

ve výrobním procesu odsíření.  

Elektrárny Prunéřov, a.s. mají povinnost provádět pravidelnou kontrolu jakosti těchto 

drenážních vod. Kontrolní odběry, na kterých jsem se v rámci řešení diplomové práce podílela, se 

provádí dvakrát měsíčně. Vzorky se odebírají z retenčních jímek G1, G2 a G3 a dále 

z pomocných vrtů z okolí stavby. Tyto vzorky jsou dále předány do akreditované laboratoře 

fy. GLS – Vodní zdroje Praha, kde je proveden jejich chemický rozbor. Na základě provedených 

analýz bylo zjištěno, že ve všech třech retenčních jímkách (G1-G3) je voda s vysokým obsahem 

rozpuštěných anorganických solí (RAS), který přesahuje emisní limit (3 000 mg/l) daný 

integrovaným povolením IPPC č. j: 4511/ŽPZ/04/IP-31/Rc, které vydal odbor životního prostředí 

Krajského úřadu Ústí nad Labem.  

V případě retenční jímky G1 a G2 nezpůsobuje vysoký obsah RAS žádný problém, neboť 

voda je odváděna do objektu Elektrárny Prunéřov 2 a využívá se v technologii odsíření, kde vysoké 

hodnoty RAS nezpůsobují žádný problém. V případě retenční jímky G 3 se však jedná o vážný 

problém, neboť tyto vody jsou čerpány do čističky důlních vod Březno. Čerpání těchto vod do 

čističky je dáno na základě výše citovaného integrovaného povolení. Vzhledem k tomu, že se 

nepodařilo snížit obsah rozpuštěných anorganických solí pod limit daný integrovaným povolením, 

vydal Krajský úřad Ústí nad Labem rozhodnutí o havarijním stavu. Toto povolení obsahuje ukazatele 

přípustného stupně znečištění vod vypouštěných do čističky důlních vod Březno (viz tabulka 4) po 

dobu havarijního stavu a to do 31. 12. 2008. 
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Tabulka 4: Ukazatelé přípustného stupně znečištění vod vypouštěných do čističky důlních vod Březno (Říha, 2007) 
Ukazatel Hodnota „p“  

mg/l 
Hodnota „m“  

mg/l 
Hodnota „m“ pro havarijní stav  

mg/l 
pH 6-9 6-9 6-9 

CHSKCr 30 30 80 

RAS 3 000 3 000 6 000 

bor 3 3 50 
Vysvětlivky  k tabulce:  
„p“- přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů;  
„m“- maximální přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů 

Po skončení doby platnosti tohoto povolení, tedy od 1. 1. 2009, nemůže být voda z retenční 

jímky G3 odváděna do této čističky, a proto byla Elektrárna Prunéřov, a.s. nucena podat návrh řešení, 

jak s touto vodou bude od ledna 2009 nakládat. Z tohoto důvodu byl podán podnikatelský záměr 

„Likvidace drenážních vod ze Severního lomu v odsíření Elektrárny Prunéřov 2“, jehož cílem je 

zpracování drenážních vod z úložného prostoru Severní lom z jímky G3 v technologii odsíření 

Elektrárny Prunéřov 2 a to bez snížení účinnosti odsiřovacího zařízení. 

V současné době se v technologii odsíření využívají vody z retenční jímky G1, tyto vody 

ústí přímo do nádrže vápencové suspenze. Množství vody se nijak nereguluje. Přítok vody je 

nepravidelný, tudíž v případě malého množství vody se do vápencové suspenze musí přidávat 

„čistá“ voda z řeky Ohře. Přivedením drenážních vod z retenční jímky G3 by byla snížena 

spotřeba vody z Ohře. V případě velkého množství vody z retenční jímky G1 zase dochází 

k nařeďování vápencové suspenze, což vede zase ke snížení účinnosti odsiřovacího zařízení 

a k překročení emisního limitu výstupního oxidu siřičitého. Pokud by do nádrže byly stejným 

způsobem přivedeny i vody z retenční jímky G3, docházelo by k ještě většímu nařeďování. Tyto 

vody je proto nutné nejprve svést do nádrže, kde se budou akumulovat a odkud se budou 

dávkovat do nádrže vápencové suspenze dle potřeby v požadovaném množství. Předmětem 

tohoto řešení, navrženého ve výše uvedeném podnikatelském záměru, je zaústění drenážních vod 

do nově zbudované jímky povyvářkových vod, odkud bude čerpána do technologického zařízení. 

Pro tyto účely bude jímka vybavena monitorovacím zařízením sledujícím výšku hladiny vody. 

Veškeré zařízení, které přijde do kontaktu s drenážními vodami, musí být odolné RAS až do 

koncentrace 20 000 mg/l.  

Tímto řešením bude odstraněna nepravidelnost v čerpání, dojde k potřebné akumulaci 

drenážních vod, což umožní plynulé doplňování procesu přípravy vápencové suspenze. Bude tak 
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dodržena správná hustota vápencové suspenze a tím dosažena požadovaná účinnost odsíření 

(Červenák, Kraus, 2007). Tento podnikatelský záměr byl schválen s termínem ukončení realizace 

v listopadu 2008. 
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3 PLATNÁ LEGISLATIVA 

Pro český průmysl mělo velký význam zejména přijetí nových zákonů o ovzduší, 

o odpadech a o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto zákony byly v uplynulých deseti 

letech z důvodu harmonizace právních předpisů České republiky s předpisy Evropské unie pro 

ochranu životního prostředí novelizovány. Povinnosti obsažené v právních předpisech vedly 

podniky ke zpracování vlastních strategií, koncepcí a programů ochrany životního prostředí, jež 

jsou založeny většinou na dodatečné instalaci zařízení k omezování znečišťování, na výměně 

technologií, na využívání druhotných surovin, monitorování znečištění atd. (Kříž, 2007).  

Zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. upravuje nově zaváděný systém povolování 

velkých průmyslových a zemědělských provozů z hlediska životního prostředí. Dosavadní 

složkový přístup k povolování, kdy si provozovatel musí ke svému záměru obstarat řadu 

povolení, souhlasů nebo vyjádření z oblasti ochrany ovzduší, vod, půdy, přírody a krajiny atd., je 

nahrazován přístupem integrovaným, kdy je vydáváno pouze jedno “integrované” povolení 

nahrazující původní složková. Vydání jednoho povolení souhrnně pro oblast ochrany ovzduší, 

vody, půdy, nakládání s odpady a další oblasti umožní posuzovat provoz jako celek a omezí 

možnost převádění znečištění mezi složkami. Provozovatel zařízení bude snadněji komunikovat 

pouze s jedním úřadem, který bude dobře obeznámen s jeho situací. 

Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. stanoví práva a povinnosti osob a působnost 

správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností 

a při zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země a s výrobky, které 

takové látky obsahují. Dále stanoví podmínky pro další snižování množství vypouštěných 

znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní 

prostředí nebo na hmotný majetek a stanoví nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících 

klimatický systém Země. 

První právní předpis v České republice zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, stanovil 

povinnosti a požadavky při nakládání s odpady. Již v tomto zákoně měl původce odpadů povinnost 

co nejvíce omezovat vznik odpadů, vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů, 

využívat odpady jako druhotné suroviny a zajistit zneškodnění v případě, kdy není možné jejich 

využití. Za druhotnou surovinu byla podle zákona přitom považována surovina nebo materiály 
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získané z odpadu, které jsou způsobilé k dalšímu využití. Zneškodnění odpadu bylo definováno jako 

jeho ukládání, spalování nebo neutralizace. Zákon současně stanovil poplatky za ukládání odpadů, 

které měly kromě jiného stimulovat původce odpadů k minimalizaci množství ukládaných odpadů. 

Následující zákony o odpadech č. 125/1997 Sb. a č. 185/2001 Sb., tento základní přístup původců 

odpadů zachovaly a jako motivaci přednostního využívání odpadů před jejich ukládáním zavedly 

zvyšování ročních sazeb za ukládání.  

V současné době upravuje nakládání s odpady zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů. Jeho návrh byl vypracován již s využitím příslušné legislativy Evropské 

Unie. Odpady ze spalování uhlí a z čištění spalin z uhelných elektráren náležejí do skupiny 10 

"Odpady z tepelných procesů", resp. do podskupiny 10 01 "Odpady z elektráren a jiných spalovacích 

zařízení". Žádný z odpadů nepatří do kategorie "nebezpečný", všechny tyto produkty po spalování 

a odsiřování spalin náležejí do kategorie "ostatní". 

Společnost ČEZ, a.s. vyjádřila prokazatelně svůj kladný vztah k životnímu prostředí 

v roce 1997, kdy představenstvo rozhodlo o integraci požadavků na ochranu životního prostředí 

specifikovaných v mezinárodní normě ISO 14001 do řízení společnosti zavedením systému řízení 

ochrany životního prostředí tzv. systém environmentálního managementu. Tento proces završilo 

zavedení tohoto systému v celém úseku klasická energetika a získání mezinárodně platného 

certifikátu systému environmentálního managamentu v květnu 2002.  

Dokument dokazuje obchodním partnerům i orgánům státní správy, že ČEZ, a.s. je 

společnost, která plní právní předpisy pro ochranu životního prostředí, ale také sleduje možný vliv 

provozu svých zařízení na životní prostředí, odstraňuje nedostatky a realizuje preventivní opatření 

k minimalizaci těchto vlivů. Společnost ČEZ, a.s. věnuje velkou pozornost nakládání s produkty ze 

spalování uhlí a čištění spalin. Základní povinností dle zákona o odpadech, je předcházet vzniku 

odpadů a preferovat jejich využití před odstraněním. Vytváří organizační, dokumentační, technické 

a obchodní podmínky pro materiálové využití vedlejších energetických produktů, čímž se vedlejší 

energetické produkty stávají certifikovaným výrobkem.  

V souladu s platnými předpisy České republiky o certifikaci výrobků získává ČEZ, a.s. 

osvědčení ve formě certifikátů o souladu vedlejších energetických produktů s technickými 

vlastnostmi na výrobky, tím se vedlejší energetické produkty stávají druhotnou surovinou 

a přestávají být odpadem. Obecně lze certifikaci výrobků charakterizovat jako činnost nezávislé 
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akreditované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že předmět certifikace je v souladu 

s technickými požadavky na výrobek. První certifikaci na vedlejší energetické produkty získala 

elektrárna Počerady pro energosádrovec v roce 1995. Do roku 2004 bylo vydáno již šedesát sedm 

certifikátů (Kříž, 2007). Společnost ČEZ, a.s. využívá certifikovaných vedlejších energetických 

produktů jako výrobků pro průmysl stavebních hmot, pro výstavbu komunikací, pro vyplňování 

vytěžených důlních prostor a pro úpravu reliéfu krajiny rekultivací.  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Charakteristika odb ěrových míst 

Elektrárny Prunéřov, a.s. mají povinnost provádět pravidelnou kontrolu jakosti drenážních 

vod v lokalitě Severní lom. Kontrolní odběry, na kterých jsem se osobně podílela, jsem prováděla 

dvakrát měsíčně z osmi odběrových míst, která slouží ke kontrole jakosti. Jedná se o tři retenční 

jímky G1, G2, G3 a pět pomocných vrtů JH4, DP22, E4, PJ4 a PJ5, rozmístěných po obvodě 

lokality Severní lom (viz obrázek 8).  

 
Obrázek 8: Mapa odběrových míst na lokalitě Severní lom (převzato a upraveno Košťál, 2007) 



Ivana Žáková: Hodnocení způsobu využití drenážní vody z areálu Severní lom Elektrárny Prunéřov, a.s. 

30 
2009 

První odběrové místo – retenční jímka G 1  

Retenční jímka G 1 se nachází nad páteřním drénem pod kazetami energosádrovce a jsou do 

ní svedeny vody z prostoru pod kazetami. Jímka je vybudována zcela v násypu. Rozměry dna 

jímky jsou 20×30 m o hloubce 1,9 m a se sklony svahů 1:3. Dno jímky je na kótě 339 m n.m., horní 

hrana jímky je na kótě 340,9 m n.m. V této úrovni je okolo celé jímky vybudována plošina o šířce 

3 m, která slouží jako hráz a od této plošiny pokračují svahy ve sklonu 1:3 až do průniku s terénem. 

V severovýchodní části dna jímky je provedeno prohloubení dna pro čerpací šachtu. Dno jímky 

včetně prohlubně, svahy a plošina na kótě 340,9 m n.m. jsou zhutněny a na jejich povrchu je 

položena těsnící folie s geotextilií (Říha, 2007). Čerpací šachta je tvořena z panelových skruží 

o celkové výšce 3 m a je ukončena ocelovým poklopem (obrázek 9). 

 
Obrázek 9: Retenční jímka G 1, foto Žáková, 2008 

Druhé odběrné místo – retenční jímka G 2 

Retenční jímka G 2 se nachází na nekonsolidované výsypce, kde může docházet 

k neočekávaným projevům nestability území. Celá je vybudována ve výkopu. Rozměry dna 

jímky jsou 11×18 m o hloubce 4 m a se sklony svahů 1:2. Dno jímky je na kótě 331,4 m n.m., 

horní hrana jímky je na kótě 335,4 m n.m. V této úrovni je okolo celé jímky vybudována plošina 

o šířce 3 m a od této plošiny pokračují svahy ve sklonu 1:4 až do průniku s terénem. Ve východní 

části dna jímky je provedeno prohloubení dna pro vybudování čerpací šachty. Zatěsnění jímky je 

provedeno folií PEHD o tloušťce 1 mm. Folie je oboustranně chráněna geotextilií (Říha, 2007). 
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Čerpací šachta je vybudována ve východní části dna jímky. Základ čerpací šachty je ze tří 

vrstev silničních panelů, které jsou skládány křížem. Na panelový základ je postavena čerpací 

šachta o výšce 7,5 m z ocelové trouby DN 700. Čerpací šachta je ukončena ocelovým poklopen 

z plechu (obrázek 10). 

 
Obrázek 10: Retenční jímka G 2, foto Žáková, 2008 

Třetí odběrné místo – retenční jímka G3 

Retenční jímka G 3 je umístěna na konci páteřního drénu a je do ní svedena podzemní 

voda podchycená drenáží a dále srážková voda z plochy stavby podchycena páteřním drénem. 

V retenční jímce je umístěna čerpací stanice složena ze dvou dílčích stanic a to následovně: 

• podávací čerpací stanice (ponorná čerpadla) na pontonu na hladině retenční jímky, 

• hlavní čerpací stanice (horizontální čerpadla) na úrovni 335 m n.m. na břehu nad retenční 

jímkou (obrázek 11). 
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Obrázek 11: Retenční jímka G 3, foto Žáková, 2008 

Odběrové místo 4-8 – pomocné odběrové vrty 

Odběrová místa č. 4-8 jsou pomocné vrty sloužící ke kontrole jakosti průsakových vod, 

umístěné po obvodě stavby Severní lom. Tyto vrty mají různá označení, kdy PJ znamená 

pozorovací vrt jádrový, zkratka JH je vrt jádrový hydrogeologický a DP znamená, že vrt byl 

proveden dynamickou penetrací. Různé označení vyplývá z toho, která firma vrt prováděla a jak 

má ve zvyku vrty označovat, proto se označení liší, ale vždy se jedná o stejný druh vrtu. 

V podstatě se jedná o kovové trubky, vyvedené 1 m nad povrch terénu a přikryté kovovým 

snímatelným víkem (obrázek 12). 
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Obrázek 12: Pomocný vrt, foto Žáková 2008 

Jednotlivé vrty se liší pouze hloubkou, která je pro jednotlivé vrty uvedena v tabulce 5. 

Tabulka 5: Hloubka jednotlivých vrtů 

Vrt 
Hloubka vrtu  

m 
E4 12 

JH4 17 
PJ4 15 

PJ5 25 
DP22 8 

4.2 Metodika analýzy a hodnocení sledovaných parame trů 

4.2.1 Odběr vzork ů 

Monitoring jakosti drenážních vod na lokalitě Severní lom jsem prováděla od ledna 2008 do 

prosince 2008(obrázek 13). Monitoring je koncipován jako dohled, zda vzniká, s ohledem na zákonné 

limity chemismu podzemních vod, potřeba realizace ochranných opatření. Odběry jsem prováděla 

dvakrát měsíčně společně s pracovníkem firmy AGE Praha, která je pověřena kontrolou jakosti vody 

z lokality Severní lom. Terénní odběry vzorků podzemních a průsakových vod jsem provedla 

speciálními odběrnými nástroji a nádobami zapůjčenými od firmy AGE, a.s. Při odběru vzorků 

a manipulaci s nimi jsem se řídila normou ČSN EN ISO 5667–2 pokyny pro způsoby odběru vzorků 

a ČSN EN ISO 5667-11 pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. Při odběrech jsem si do 

terénního deníku zaznamenávala aktuální stav počasí a stav terénu zda bylo mokro po dešti nebo 

sucho (tabulka 6). 
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Obrázek 13: Odběr vzorků drenážní vody 

Tabulka 6: Počasí v den odběru vzorků 
Datum Teplota vzduchu Podnebí Stav terénu 

10. 1. 2008 -1 polojasno sucho 
21. 1. 2008 8,7 zataženo mokro 
5. 2. 2008 1,6 polojasno sucho 
20. 2. 2008 -1,2 zataženo sucho 
5. 3. 2008 7,8 polojasno sucho 
19. 3. 2008 6,9 zataženo mokro 
2. 4. 2008 6,5 zataženo mokro 
16. 4. 2008 9,4 jasno sucho 
7. 5. 2008 11 jasno sucho 
21. 5. 2008 11,9 polojasno mokro 
4. 6. 2008 17,6 zataženo mokro 
19. 6. 2008 12,2 polojasno mokro 
1. 7. 2008 21,2 jasno sucho 
15. 7. 2008 16,6 jasno sucho 
12. 8. 2008 14,7 polojasno mokro 
22. 8. 2008 21,9 déšť mokro 
9. 9. 2008 21 polojasno mokro 
19. 9. 2008 7 zataženo sucho 
3. 10. 2008 7 polojasno mokro 
20. 10. 2008 7,5 zataženo - mlha mokro 
6. 11. 2008 8,7 zataženo - mlha mokro 
19. 11. 2008 8,2 polojasno sucho 
2. 12. 2008 5,5 zataženo mokro 
17. 12. 2008 4,6 zataženo mokro 
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4.2.2 Metodika analýzy 

Vzorky vody byly po odběru neprodleně předány do akreditované laboratoře firmy. 

GLS - Vodní zdroje Praha, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s. 

k analýzám vod, registrovanou pod č. 1257. V rámci svého monitoringu jsem hodnotila 

následující hydrochemické parametry: 

• rozpuštěné anorganické soli (RAS),  

• chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr),  

• bor (Br),  

• hodnota pH.  

Všechny výše uvedené hydrochemické parametry jsem musela vyhodnotit, abych zjistila 

a mohla následně posoudit, zda jsou splněny podmínky integrovaného povolení Krajského úřadu 

Ústí nad Labem, jehož součástí jsou maximální přípustné hodnoty těchto ukazatelů, při kterých 

smí být voda odváděna do čistírny důlních vod. Vzorky byly analyzovány jako čirá voda, 

případně jako znečištěná voda jílovým zákalem. 

4.2.3 Metodika hodnocení 

Zjištěné hodnoty hydrochemických parametrů jsem porovnávala s nařízením vlády 

č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.  

Pro posouzení jednotlivých stanovených hydrochemických parametrů byly použity 

vyhodnocující statistické a grafické metody programu Microsoft Excel. K hodnocení jednotlivých 

analyzovaných hydrochemických parametrů byl použit aritmetický průměr (získaný jako 

aritmetický průměr z měření jednotlivých odběrových míst na lokalitě) po dobu dvanácti měsíců. 

Hodnocení na základě aritmetických průměrů bylo zvoleno také vzhledem k tomu, že je používán 

v současné legislativě. Byla provedena základní statistika (aritmetický průměr, medián 

a standardní směrodatná odchylka). Hodnoty statistických parametru jsou vždy v rámci 

jednotlivých hydrochemických parametrů pro sledovanou lokalitu uvedeny v příslušné tabulce. 
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5 VÝSLEDKY 

Výsledky uvedené v následujících kapitolách jsou zpracovány graficky, kde je 

v příslušných časových řadách dokumentována velikost a časový vývoj měřených hodnot 

jednotlivých analyzovaných složek. Hodnoty jsem převzala z protokolů akreditované laboratoře 

GLS - Vodní zdroje Praha. 

5.1 Hodnota pH  

Hodnota pH, neboli koncentrace vodíkových iontů, je definována jako záporný dekadický 

logaritmus aktivity vodíkových iontů (ČSN ISO 10523). Koncentrace vodíkových iontů výrazně 

ovlivňují chemické a biochemické procesy ve vodách. Umožňuje také rozlišit jednotlivé formy 

výskytu některých prvků ve vodách. Paří k jednomu z hledisek pro posuzování agresivity vody 

a ovlivňuje účinnost většiny chemických, fyzikálně-chemických a biologických procesů používaných 

při úpravě a čištění vod (Pitter, 1999). 

Hodnota pH povrchových vod, s výjimkou rašelinišť a acidifikovaných vod nádrží a jezer, se 

pohybuje od 6,0 do 8,5. Zvýšené hodnoty pH bývají způsobeny intenzivní fotosyntetickou asimilací, 

kdy dochází k vyčerpání volného oxidu uhličitého (Tölgyessy, 1993).  

Vzhledem k tomu, že vody z retenční jímky G 3 jsou odváděny do čistírny důlních 

vod, byla Krajským úřadem Ústí nad Labem stanovena přípustná hodnota pH a to v rozmezí 

6-9. Pro srovnání je dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. nejvyšší přípustná hodnota pH 

v rozmezí 6-8. V následující tabulce 7 je uvedena základní statistika pro hodnoty pH za 

posuzované období pro podzemní vody na lokalitě Severní lom. Hodnoty pH byly stanoveny 

dle ČSN ISO 10523. 
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Tabulka 7: Základní statistika k 
Severní lom 

 
G1 

Maximum 7,6 

Minimum 6,5 

Medián 7 

Aritmetický 
průměr 

7 

Směrodatná 
odchylka 

0,214 

Chyba stanovení je 5 %  

Z grafu na obrázku 1

lokalitě Severní lom, je na všech odb

Zjištěné hodnoty pH na všech odb

povolení Krajského úřadu Ústí nad Labem

Obrázek 14: Vývoj měsíčních hodnot pH drenážní vody na jednotlivých odb

Hodnocení způsobu využití drenážní vody z areálu Severní lom Elektrárny Pruné

 hodnotám pH drenážní vody za sledované období leden až prosinec 2008 na lokalit

Odběrové místo 
G2 G3 JH4 DP22 E4

7,9 7,3 6,7 6,2 

6,5 6,3 6,3 5,7 

7 7 7 6 

7 7 7 6 

0,345 0,251 0,098 0,143 0,155

grafu na obrázku 14, kde je uveden vývoj měsíčních hodnot pH drenážní vody na 

na všech odběrových místech zřejmý obdobný vývojový trend hodnot pH. 

né hodnoty pH na všech odběrných místech splňují emisní limity uvedené v

adu Ústí nad Labem.  

ních hodnot pH drenážní vody na jednotlivých odběrových místech 

sobu využití drenážní vody z areálu Severní lom Elektrárny Prunéřov, a.s. 
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ledované období leden až prosinec 2008 na lokalitě 

E4 PJ4 PJ5 

7,0 6,5 6,6 

6,2 6,1 6,0 

6 6 6 

6 6 6 

0,155 0,085 0,126 

ních hodnot pH drenážní vody na 

obdobný vývojový trend hodnot pH. 

ují emisní limity uvedené v integrovaném 

 
rových místech v sledovaném období  
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5.2 Chemická spot řeba kyslíku 

Organické látky významně ovlivňují chemické a biologické vlastnosti vody. Některé mohou 

mít karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní účinky. Vzhledem k tomu, že vody mohou obsahovat 

i několik set různých organických látek, je jejich identifikace velmi obtížná. Na základě této 

skutečnosti byly hledány metody, které by umožnily vystihnout celkovou koncentraci organických 

látek ve vodě a tím vyjádřit míru znečištění vody. Vycházelo se ze skutečnosti, že většina 

organických látek ve vodách podléhá biochemické oxidaci, spojené se spotřebou kyslíku při 

biologickém čištění vod. Používá se proto metod, při nichž se vyjadřuje koncentrace organických 

látek údajem o spotřebě kyslíku na jejich oxidaci. Jednou z těchto metod je stanovení chemické 

spotřeby kyslíku (Horáková a kol., 2000).  

Při stanovení CHSK se na koncentraci organických látek usuzuje dle množství oxidačního 

činidla, které se za určitých podmínek musí vynaložit na jejich oxidaci. Výsledky se přepočítávají na 

kyslíkové ekvivalenty a udávají se v mg/l tzn. mg kyslíku odpovídajícího spotřebě oxidačního činidla 

na 1 litr vody. Dnes se CHSK znečištěných vod stanovuje výhradně dichromanovou metodou, která 

velmi dobře vystihne organické znečištění vod (Pitter, 1999). Při dichromanové metodě (CHSKCr) se 

oxiduje dichromanem draselným dle TNV 75 7520 (757520) Jakost vod – Stanovení chemické 

spotřeby kyslíku dichromanem. 

V případě drenážních vod z lokality Severní lom byla integrovaným povolením Krajského 

úřadu Ústí nad Labem stanovena maximální přípustná hodnota CHSKCr 30 mg/l a v případě 

havarijního stavu byla stanovena maximální hodnota CHSKCr 80 mg/l. Dle nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb., je nejvyšší přípustná hodnota CHSKCr 35 mg/l. 

V  tabulce 8 je uvedena základní statistika pro hodnoty CHSKCr za posuzované období 

pro drenážní vody na lokalitě Severní lom. 
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Tabulka 8: Základní statistika k hodnotám CHSKCr drenážní vody za sledované období leden až prosinec 2008  

mg/l 
Odběrové místo 

G1 G2 G3 JH4 DP22 E4 PJ4 PJ5 

Maximum 280 42 53 42 75 29 32 64 

Minimum 46 20 20 20 20 20 20 28 

Medián 190 29 24 20 33 22 20 43 

Aritmetický 
průměr 

178 29 28 22 39 23 22 42 

Směrodatná 
odchylka 

54,9 6,6 9,8 4,7 16,7 3,3 3,7 8,5 

Vysvětlivky k tabulce : Barevně vyznačené hodnoty překračují  
 Maximální přípustnou hodnotu 
 Maximální přípustnou hodnotu v případě havarijního stavu 

Ze zjištěných hodnot během monitorovaného období vyplývá, že pouze voda 

z pomocného vrtu E4 splňuje dané limity pro běžný stav. U pomocného vrtu PJ4 byl emisní limit 

nepatrně překročen pouze dvakrát a to ve dnech 12. 8. 2008 a 19. 9. 2008. U pomocného vrtu JH4 

byl emisní limit překročen pouze jednou a to u vzorku odebraného 9. 9. 2008 tedy po 

několikadenním dešti. Voda z odběrného místa DP22 požadovaný limit splňovala pouze v devíti 

případech a u odběrného místa PJ5 pouze ve dvou případech. U těchto odběrových míst žádná 

z hodnot (s výjimkou minimální hodnoty) nesplňovaly limit běžného stavu. Splňovaly avšak ještě 

limit pro stav havarijní. V případě vody z retenční jímky G1 byla zjištěna několikanásobně vyšší 

hodnota chemické spotřeby přípustná pro havarijní stav. U vody z jímky G2 byla zjištěna 

maximální hodnota CHSKCr (42 mg/l) a to 21. 1. 2008, což je hodnota překračující limit pro 

běžný stav. Ostatní naměřené hodnoty byly nižší nebo limit pro běžný stav překračovaly pouze 

nepatrně. U drenážní vody ze sledované retenční jímky G3 byla naměřena maximální hodnota 

(53 mg/l) a to ve dnech 5. 3. 2008 a 15. 7. 2008. Ve dnech 7. 5. 2008 a 1. 7. 2008 byla zjištěna 

hodnota (41 mg/l), která také přesahuje emisní limit pro běžný stav. V ostatních případech byly 

hodnoty pod stanovený limit, nebo jen nepatrně překročeny. Celkově však hodnoty v průměru ani 

v mediánu nepřekročily emisní limit daný pro běžný stav.   

Vzhledem k tomu, že v žádném odběrovém místě, kromě retenční jímky G1 nebyl překročen 

daný emisní limit pro havarijní stav, mohly být proto do 31. 12. 2008 drenážní vody odváděny do 

čistírny důlních vod Březno.  

Z grafu na obrázku 15, kde je uveden vývoj měsíčních hodnot CHSKCr drenážní vody na 
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lokalitě Severní lom, jsou z

nádrži G1. Během sledovaného 

minimální hodnota CHSKCr

vzrostla na hodnotu 120 mg/l. Toto navýšení bylo z

dne 4. 6. 2008, kdy byla nam

započetím dešťů. V odpoledních hodinách za

deště následovaly ještě ve dnech 12. 6. 2008, 15. 6. 2008 a 16. 6. 2008, proto patr

vzorku odebraného 19. 6. 2008 nam

CHSKCr (280 mg/l) byla nam

Obrázek 15: Vývoj měsíčních hodnot CHSK

5.3 Bor  

Výskyt boru v přírod

v řídce se vyskytujících minerálech sassolin a tintal. Antropogenním zdrojem slou

Hodnocení způsobu využití drenážní vody z areálu Severní lom Elektrárny Pruné

 Severní lom, jsou zřejmé enormně vysoké hodnoty sledovaného parametru v

hem sledovaného období je znatelný velmi kolísavý vývojový trend, p

Cr (46 mg/l) byla zjištěna 4. 6. 2008, která však b

vzrostla na hodnotu 120 mg/l. Toto navýšení bylo zřejmě způsobeno deštivým po

dy byla naměřena nízká hodnota, byl vzorek odebrán v ranních hodinách, p

. V odpoledních hodinách začalo pršet a déšť byl velmi silný a

ě ve dnech 12. 6. 2008, 15. 6. 2008 a 16. 6. 2008, proto patr

vzorku odebraného 19. 6. 2008 naměřeny tak navýšené hodnoty. Naopak maximální hodnota 

(280 mg/l) byla naměřena 6. 11. 2008. 

ních hodnot CHSKCr drenážní vody na jednotlivých odběrových místech 

řírodě je všeobecný, ale množství tohoto prvku jsou malá. Nachází se 

ídce se vyskytujících minerálech sassolin a tintal. Antropogenním zdrojem slou

sobu využití drenážní vody z areálu Severní lom Elektrárny Prunéřov, a.s. 
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 vysoké hodnoty sledovaného parametru v retenční 

období je znatelný velmi kolísavý vývojový trend, přičemž 

na 4. 6. 2008, která však během patnácti dní 

sobeno deštivým počasím, neboť 

ena nízká hodnota, byl vzorek odebrán v ranních hodinách, před 

 byl velmi silný a intenzivní. Prudké 

 ve dnech 12. 6. 2008, 15. 6. 2008 a 16. 6. 2008, proto patrně byly u 

eny tak navýšené hodnoty. Naopak maximální hodnota 

 
rových místech v sledovaném období 

 je všeobecný, ale množství tohoto prvku jsou malá. Nachází se 

ídce se vyskytujících minerálech sassolin a tintal. Antropogenním zdrojem sloučenin boru ve 
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vodách jsou splaškové odpadní vody a některé průmyslové odpadní vody. Ve vodách se 

vyskytuje ve formě kyseliny borité, která je velmi slabou výlučně jednosytnou kyselinou. 

V koncentracích menších než 0,025 mol/l jsou přítomné pouze jednojaderné částice. Při větších 

koncentracích asi nad 0,05 mol/l se tvoří různé polymery (Pitter 1990). 

Hlavním legislativním nástrojem České republiky upravujícím zastoupení boru ve vodním 

prostředí je nařízení vlády č. 229/2007 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, které stanovují imisní standarty pro obsah 

boru v povrchových vodách. Bor je v příloze zákona č. 254/2002 Sb. o vodách v platném znění 

uveden jako nebezpečná závadná látka (www.env.cz). 

V případě lokality Severní lom byla Krajským úřadem Ústí nad Labem stanovena 

maximální přípustná hodnota boru pro vody odváděné do čistírny důlních vod 3 mg/l. Hodnoty 

boru u poskytnutých vzorků v průběhu roku 2008 zobrazuje tabulka 9.  

Tabulka 9: Základní statistika k obsahu boru v drenážní vodě za sledované období leden až prosinec 2008  

mg/l 
Odběrové místo 

G1 G2 G3 JH4 DP22 E4 PJ4 PJ5 

Maximum 190 54 24 0,61 0,80 1,40 1,40 0,36 

Minimum 39 14 4,1 0,15 0,21 0,16 0,15 0,14 

Medián 120 16 6,55 0,31 0,50 0,26 0,25 0,22 

Aritmetický 
průměr 119 19 11 0,37 0,45 0,32 0,30 0,22 

Směrodatná 
odchylka 

35 8 7 0,12 0,16 0,25 0,24 0,05 

Vysvětlivky k tabulce : Barevně vyznačené hodnoty překračující maximální přípustnou hodnotu danou 
integrovaným povolením Krajského úřadu v Ústí nad Labem 

Ze zjištěných hodnot je zřejmé, že vody ze všech tří retenčních jímek (G1-G3) obsahují 

mnohem větší množství boru, než je povolená maximální přípustná hodnota daná integrovaným 

povolením Krajského úřadu v Ústí nad Labem. V případě sledované jímky G3 byly hodnoty 

boru, a to až do června 2008, několikanásobně vyšší než je uvedená maximální přípustná hodnota 

daná integrovaným povolením Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Obsah boru se však od tohoto 

měsíce výrazně snižoval a od srpna 2008 do konce monitorovaného období (prosince 2008) se již 

hodnoty pohybovaly pouze v rozmezí od 4,1 až do 4,9 mg/l. I tato velmi snížená hodnota však 
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nesplňuje legislativní podmínky pro odvád

následujícím obrázku 16 

drenážní vodě na jednotlivých odb

Obrázek 16: Vývoj měsíč

Z grafu na obrázku 1

naměřeny podstatně nižší hodnoty, než 

běžný i havarijní stav. U vod z jímky G3 p

integrovaným povolením Krajského ú

prudký pokles naměřených hodnot, kdy došlo k ustálení obsahu boru na hodnot
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4. 6. 2008 bylo naměřeno minimum (39 mg/l). Zde se však hodnoty koncentrace boru na tak 

nízké úrovni neudržely a z grafu je zřejmá vzestupná tendence trvající až do prosince, tedy do 

konce monitorovacího období. 

5.4 Rozpušt ěné anorganické soli  

Rozpuštěné anorganické látky (RAS) patří mezi skupinové ukazatele znečištění vod. Tyto 

ukazatele charakterizují a kvantifikují obsah skupin látek podobného charakteru. Jsou to látky, 

které zbudou ve filtrátu vzorku vody po odpaření, vysušení a vyžíhání při 600 °C do konstantní 

hmotnosti (Pitter, 1999, Horáková a kol., 2000). Stanovení bylo provedeno podle ČSN 830540 

Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod část 3.  

Právě množství RAS bylo nejsledovanějším kritériem pro zpracování drenážních vod ze 

Severního lomu v čistírně důlních vod. Dle integrovaného povolení Krajského úřadu Ústí nad 

Labem byla stanovena maximální hodnota RAS pro běžný provoz ve výši 3 000 mg/l a pro 

havarijní stav je maximální přípustná hodnota RAS 6 000 mg/l. Základní statistika k naměřeným 

hodnotám RAS v průběhu roku 2008 jsou uvedeny v tabulce 10.  

Tabulka 10: Základní statistika k obsahu RAS v drenážní vodě za sledované období leden až prosinec 2008  

mg/l 
Odběrové místo 

G1 G2 G3 JH4 DP22 E4 PJ4 PJ5 

Maximum 18 000 6 200 5 300 3 500 3 900 4 300 3 800 5 900 

Minimum 6 400 4 500 2 900 2 000 3 300 1 800 3 500 4 600 

Medián 15 500 4 800 3 350 3 200 3 700 4 200 3 600 5 600 

Aritmetický 
průměr 

14 975 5 013 3 725 3 046 3 688 4 017 3 629 5 504 

Směrodatná 
odchylka 

2 753 509 815 448 154 591 73 305 

Vysvětlivky k tabulce : Barevně jsou vyznačené hodnoty překračující: 
 Maximální přípustnou hodnotu 
 Maximální přípustnou hodnotu v případě havarijního stavu 

Na základě výsledků bylo zjištěno, že pouze u pěti vzorků drenážní vody z retenční jímky 

G3 nebyla překročena maximální přípustná hodnota pro obsah rozpuštěných anorganických solí. 

V ostatních případech však byl limit překročen a hodnoty vyhovovaly pouze limitu pro havarijní 

stav. V měsíci únoru a březnu se naměřené hodnoty blížily dokonce až k horní hranici limitu pro 

havarijní stav dle integrovaného povolení Krajského úřadu Ústí nad Labem. Vývojový trend 
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6 DISKUSE 

Vyhodnocení současné varianty využití drenážních vod z lokality Severní lom 

Do 30. 11. 2008 byly drenážní vody z čerpací jímky G3 dopravovány do čistírny důlních 

vod Březno, která je majetkem Severočeských dolů, a.s. a to na základě smluvní dohody mezi 

Elektrárnami Prunéřov, a.s. a Severočeskými doly a na základě integrovaného povolení 

Krajského úřadu Ústí nad Labem. Kromě provozních podmínek, byly ve smlouvě uvedeny 

i hodnoty pH, CHSKCr, RAS a boru, které nesměly být překročeny. Z výsledků chemických 

analýz vyplývá, že v průběhu roku 2008 přesahovaly naměřené hodnoty rozpuštěných 

anorganických solí a v případě jímky G1 a G3 i hodnoty boru přípustný emisní limit dle 

integrovaného povolení Krajského úřadu Ústí nad Labem. Zejména v období dešťů tyto hodnoty 

znatelně stouply.  

Vzhledem k tomu, že drenážní vody z úložiště obsahovaly vyšší hodnoty sledovaných 

složek, byl vydán dodatek této smlouvy, obsahující maximální hodnoty pro havarijní stav. Tento 

dodatek byl však časově omezen a to do 31. 12. 2008. V průběhu roku 2008 nedošlo ke snížení 

hodnot sledovaných ukazatelů jakosti vody, proto byla Elektrárna Prunéřov, a.s. nucena najít 

nový způsob využití těchto drenážních vod z retenční jímky G3, v souladu s právní legislativou. 

Je potřeba podotknout, že drenážní vody byly po úpravě v čistírně důlních vod Březno vypuštěny 

do povrchových vod, tudíž nebyly Elektrárnami Prunéřov, a.s. žádným způsobem dále 

využívány. 

Vody z retenční jímky G3 nelze tedy přivádět od 1. 1. 2009 do čistírny důlních vod 

Březno, jak tomu bylo doposud, a je nutno provést potřebná opatření. V daném případě se jednalo 

o realizaci již zmiňovaného podnikatelského záměru, tedy dopravit tyto drenážní vody zpět do 

elektrárny a využít je v procesu odsíření. V této situaci je potřeba vyhodnotit obě varianty využití 

drenážních vod, tedy současný způsob využití a způsob navrhovaný. Jak bylo v předchozích 

kapitolách uvedeno, u jímky G1 nevzniká překročením emisních limitů měřených ukazatelů 

jakosti vody dle integrovaného povolení Krajského úřadu Ústí nad Labem žádný problém.  

Drenážní vody byly dopravovány zpět do areálu Elektrárny Prunéřov 2, kde byly dále 

využívány k přípravě vápencové suspenze sloužící v technologii odsíření. Tyto drenážní vody 

však byly vedeny přímo do mlýnice vápence bez možnosti regulace množství vody, což vedlo 
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v době velkého množství vod v retenční jímce G1 k naředění suspenze a tím ke snížení účinnosti 

odsiřovacího zařízení. Snížená účinnost odsiřovacího zařízení pak měla dále za následek 

nesplnění emisních hodnot oxidu uhličitého daných zákonem a tím hrozily Elektrárnám 

Prunéřov, a.s. sankce ze strany Krajského úřadu - odbor životního prostředí Ústí nad Labem 

a v krajním případě i zastavení provozu Elektráren Prunéřov, a.s. což by mělo nedozírné finanční 

následky. 

V opačném případě, pokud bylo drenážní vody z retenční jímky G1 málo, musela se 

do vápencové suspenze přidávat surová voda z řeky Ohře, za kterou musí Elektrárny 

Prunéřov, a.s. platit. Tak se elektrárny dostaly do situace, že na jedné straně platí za nákup 

surové vody a na straně druhé platí za likvidaci nevyužité drenážní vody z retenční jímky G3, 

kterou by mohla v technologii odsíření využít, neboť v této technologii nejsou vysoké hodnoty 

sledovaných parametrů překážkou. 

Vyhodnocení navrhované varianty využití drenážních vod z lokality Severní lom 

Podstatou navrhovaného způsobu využití drenážních vod je jejich doprava do objektu 

elektrárny Prunéřov 2, a to vod z čerpací jímky G1, G2 i G3. Dále výstavba nové nádrže, do které 

by byly drenážní vody přiváděny a odkud by byly odváděny regulovatelným způsobem do nádrže 

vápencové suspenze a to v množství dle aktuální potřeby. Nová nádrž, která bude v rámci 

navrhovaného varianty řešení vybudována, bude obsahovat čerpadlo drenážní vody o výkonu 

Q=300 m3/h a s příkonem 55 kW. Čerpadlo však musí být odolné vodě s vysokým obsahem 

rozpuštěných anorganických solí.  

Tímto způsobem by měla být zajištěna pravidelná dodávka drenážní vody do nádrže 

vápencové suspenze, nemělo by docházet k nařeďování, které by snižovalo účinnost odsíření 

a budou tak dodrženy zákonem stanovené emisní limity výstupního oxidu siřičitého. Dále by 

takto byl vyřešen problém kam s drenážními vodami z retenční jímky G3. Po jejich zpětném 

svedení do areálu Elektrárny Prunéřov 2 zde mohou být opět využity. Elektrárna již nebude 

závislá na čistírně důlních vod a nebude tak již muset Severočeským dolům, a.s. za čištění vod 

platit.  

Podstatou navrhovaného podnikatelského záměru je tedy docílit především toho, aby 

veškeré drenážní vody z lokality Severní lom byly svedeny zpět do objektu Elektrárny 

Prunéřov 2 a využity v technologii odsíření. Tyto vody tak částečně nahradí surovou vodu z řeky 
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Ohře používanou k přípravě vápencové suspenze, čímž dojde také k finanční úspoře za její 

nákup.  

V tabulce 11 je uvedeno množství drenážní vody v jednotlivých retenčních jímkách (G1-G3), 

které jsem získala z technických materiálů, které mi Elektrárna Prunéřov, a.s. poskytla. 

Tabulka 11: Množství drenážních vod v jednotlivých zkoumaných jímkách (Říha, 2007) 

Retenční jímka Množství vody 
l/s 

G1 0,3 

G2 1,2 

G3 2,4 

CELKEM 3,91 

Na základě těchto získaných podkladů lze vypočítat celkové množství vody, které tímto 

řešením Elektrárna Prunéřov 2 získá. Jednoduchým výpočtem, který vychází z následujících 

předpokladů a vztahu:  

� �
�

�
 

V=Q·t=3,9·31 536 000 = 122 990 400 l = 122 990 m3 

kde je: 

průtok drenážní vody  Q = 3,9 l/s 

čas průtoku   t = 1 rok =31 536 000 s 

množství uspořené vody V m3 

Na základě uvedeného výpočtu jsem zjistila, že celkové množství uspořené surové vody 

by činil celkem 122 990 m3 vody za rok. Je potřeba si uvědomit, že toto množství drenážní vody 

(122 990 m3/rok) bude čerpáno do mlýnice vápence z nové nádrže za využití nového čerpadla 

o příkonu 55 kW. V původní variantě by bylo stejné množství vody, ale vody surové z řeky Ohře, 

čerpáno z nádrže surové vody za použití stávajícího čerpadla AP893 o příkonu 110 kW.  

Při následujícím výpočtu úspory energie vycházím z množství drenážní vody potřebné pro 

provoz mlýnu (180 m3/h) a z celkového množství drenážní vody, které mám k dispozici 

(122 990 m3/rok), dále pak z příkonu stávajícího čerpadla vody do mlýnice vápence AP893 
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(110 kW) a nového čerpadla drenážních vod do mlýnic vápence (55kW).

Čas čerpání drenážních vod

spotřeba vody pro provoz mlýna

roční objem drenážní vody 

doba čerpání   

Stávající spotřeba elektrické energie

příkon    P = 110 kW

doba čerpání  t = 683,3 h

spotřeba energie  

Nová spotřeba elektrické energie 

Příkon   P = 55 kW

doba čerpání  t = 683,3 h

spotřeba energie  

Úspora energie (E) 

Na základě provedeného výpo

energie Elektrárny Prunéřov 2 bude 

Z ekonomického hlediska by tak došlo k úspo

Hodnocení způsobu využití drenážní vody z areálu Severní lom Elektrárny Pruné

erpadla drenážních vod do mlýnic vápence (55kW).

erpání drenážních vod (po dobu 1 roku) 

eba vody pro provoz mlýna Q = 180 m³/hod 

  V= 122 990 m³ 

   t  

    

 

eba elektrické energie  

P = 110 kW 

t = 683,3 h 

E1 

 

E = P · t 

E1 = 110 · 683,3 = 75 163 kW = 75,16 MWh

eba elektrické energie  

P = 55 kW 

t = 683,3 h 

E2 

E = P · t 

E2 = 55 · 683,3 = 37 581,5 kW = 37,58 MWh

E=E1-E2=75,16-37,58=37,6 MWh  

 provedeného výpočtu mohu konstatovat, že celková ro

řov 2 bude činit cca 37,6 MWh.  

Z ekonomického hlediska by tak došlo k úspoře finančních prost

sobu využití drenážní vody z areálu Severní lom Elektrárny Prunéřov, a.s. 
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základních surovin tj. surové vody z řeky Ohře a energie. Dále by byly uspořeny finanční 

prostředky za využívání čistírny důlních vod Březno, která je majetkem Severočeských dolů, a.s. 

a jejíž cena za využití je značně vysoká.  

Po vyčíslení celkového ekonomického přínosu a jeho porovnání s investičními náklady, 

bylo zjištěno, že doba návratnosti vkladu je minimálně deset let, tedy poměrně vysoká a za 

hranicí ekonomické rentability. Přestože z ekonomického hlediska je podnikatelský záměr 

nerentabilní, je potřeba vzít na vědomí, že hlavním důvodem změny způsobu zpracování 

drenážních vod ze Severního lomu je splnit podmínky integrovaného povolení. Toto povolení je 

nutné pro další provoz Elektráren Prunéřov, a.s. a lze předpokládat, že v případě nesplnění 

podmínek integrovaného povolení by společnosti ČEZ, a.s. mohly v krajní situaci vzniknout 

ztráty z nevýroby mnohonásobně převyšující náklady záměru. 
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7 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se snažila vytvořit ucelenou představu o problematice ukládání 

vedlejších energetických produktů na úložišti Severní lom a o problému s drenážními vodami 

z tohoto úložiště. V průběhu zpracování tohoto úkolu vyplynulo z chemických analýz odebraných 

vzorků drenážní vody z úložiště, že stávající způsob využití těchto vod je nevyhovující. Tyto 

drenážní vody jsou odváděny do čistírny důlních vod Březno na základě smlouvy, která stanoví 

maximální hodnoty ukazatelů jakosti vody pro běžný i havarijní stav. Drenážní vody z úložiště 

splňují pouze jakostní podmínky pro havarijní stav, který je povolen pouze do 31. 12. 2008. 

Nejenže by od 1. 1. 2009 tento způsob využití vod nevyhovoval legislativním podmínkám, ale již 

nyní způsobuje i technické problémy při přípravě vápencové suspenze používané při odsíření 

elektrárny. Dále docházelo k plýtvání se surovou vodou z řeky Ohře, kterou elektrárna používá 

při výrobě elektrické energie, přičemž tato surová voda může být alespoň z části nahrazena 

drenážními vodami. 

Navrhovaná varianta využití drenážních vod vyřeší jak legislativní problém, tak také 

přinese úsporu surové vody a energie (37,6 MWh) a vyřeší problém s nařeďováním vápencové 

suspenze. U navrhovaného řešení bylo potřeba brát v úvahu zejména jakost drenážních vod, které 

obsahují vysoké množství rozpuštěných anorganických látek a boru, proto jsou možnosti jejího 

využití velmi zúžené, dále posoudit finanční náklady spojené s uvedením podnikatelského 

záměru do praxe, tedy vybudování nové nádrže, potrubního systému, který dopraví vodu do 

objektu Elektrárny Prunéřov 2 a nového čerpadla. Tyto náklady jsou sice vysoké, ale vzhledem 

k závažnosti problému přijatelné. 
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