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Anotace 

 Tato bakalářské práce se zabývá charakteristikou důlních vod z hnědouhelných 

a černouhelných nalezišť v České republice. 

 První část je věnována charakteristice důlních vod, následně zdrojům, dělení 

a typickému složení těchto vod. V další části je obsažena charakteristika důlních vod 

z hnědouhelných lomů, dále pak charakteristika důlních vod z dolů černouhelných. 

V následující části jsou zahrnuty možnosti čištění důlních vod, které obsahují ionty železa, 

manganu, síranu a chloridu. V poslední části jsou uvedeny podmínky pro vypouštění 

důlních vod dle legislativy České republiky. 

 

Klí čová slova: důlní voda, hnědouhelný lom, černouhelný důl, ionty 

 

Summary 

This bachelor document deals with characteristics of mine waters from brows-coal 

and hard-coal deposits in the Czech Republic. 

The first part is devoted to mine waters from the point of view of their 

characteristics, sources, division and typical composition. In the second part there are 

characteristics of mine waters from brown-coal open-pits and underground hard-coal 

mines. In the next part some possibilities of purification of mine waters with iron, 

manganese, sulphates and chlorides ions are mentioned. Conditions for mine waters 

disposal in compliance with the Czech legislation are discussed in the last part of submitted 

document. 
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1. Úvod 

 Důlními vodami jsou podle Horního zákona č. 44/1988 Sb.: „ ... všechny podzemní, 

povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních 

prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo 

boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými 

povrchovými nebo podzemními vodami.“ 

 Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou důlní vody pro účel tohoto zákona 

považovány za povrchové nebo podzemní vody a vodní zákon se na ně vztahuje, pokud 

horní zákon nestanoví jinak. Pro tyto vody má vodní zákon označení „zvláštní vody”.  

 Horní zákon také přiznává právo využití důlních vod organizaci, která je při 

hornické činnosti oprávněna: 

- bezúplatně užívat důlní vody pro vlastní potřebu,  

- bezúplatně užívat na základě povolení vodohospodářského orgánu důlní vodu 

jako náhradní zdroj pro potřebu těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody 

vyvolanou činnosti organizace, 

- vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, 

do povrchových, popř. do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, 

i přes cizí pozemky způsobem a za podmínek stanovených 

vodohospodářským orgánem a orgánem hygienické služby. 

 Vodní zákon stanovuje režim důlních vod obdobně jako zákon horní. Důlní 

organizace může pro vlastní potřebu užívat důlní vodu bez povolení a bez souhlasu 

vodohospodářského orgánu, je povinna umožnit její odběr nebo jiné využití pro ni 

nepotřebného množství těm, kteří k odběru vody obdrželi od vodohospodářského orgánu 

příslušné povolení a vypouštění jiných vod do vod důlních je přípustné pouze na základě 

povolení vodohospodářského orgánu, vydaného po dohodě s obvodním báňským úřadem 

a orgánem hygienické služby [6, 18, 19]. 
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2. Důlní vody 

 Důlní voda znesnadňuje těžbu uhlí jak při povrchovém tak i podzemním dobývání. 

Proto se už od pradávna snažili horníci o co nejlevnější a nejjednodušší odvodnění lomů 

a dolů. 

 Těžba ovlivňuje jak podzemní, tak i povrchové vody přímo, ale i zprostředkovaně: 

- dochází ke změně hydrologického režimu vlivem odčerpávání nebo odvádění 

podzemních vod při odvodňování ložiska, 

- jsou ohroženy zdroje minerálních vod, a to jak jejich množství, tak i jakost, 

- do zvodně infiltrují kontaminované minerální vody z úpravárenských 

procesů, 

- staré průzkumné vrty a opuštěná důlní díla nejsou často dokonale hydraulicky 

likvidována, 

- zvodněné kolektory mohou být uměle propojeny průzkumnými vrty nebo 

důlními díly, 

- při těžbě loužením dochází ke kontaminaci velkých objemných podzemních 

vod [5]. 

 Vody odčerpávané z těžebních prostorů bývají prakticky vždy více či méně 

znečištěny. Nejvíce jsou postiženy vody ložisek dobře rozpustných solí a ložisek s obsahy 

sulfidů [5]. 

2.1 Zdroje důlních vod 

 Zdroje důlních vod jsou různé. Mezi přírodní zdroje důlních vod patří ložiskové 

a mimoložiskové vody. Do antropogenních zdrojů patří provozní a technologické vody. 

Zvláštním druhem důlních vod jsou vody stařinové. 

 Ložiskové vody jsou podzemní vody ložisek nerostných surovin, které jsou 

akumulovány přímo v ložiskové výplni nebo v bočních, nadložních či podložních 

horninách, pokud jsou v hydraulické spojitosti s ložiskem. Tyto vody mohou vytvářet 

systémy s volnou nebo napjatou hladinou. Ložiskové vody lze dělit na vody neovlivněné 

a ovlivněné důlní činností. 
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 Ložiskové vody neovlivněné důlní činností jsou typické tím, že jejich pohyb 

ve zvodnělé struktuře se řídí zákony proudění tekutin horninovým prostředím. Pohyb vody 

je určován geologickými a hydrogeologickými faktory v přírodním, důlní činností 

neovlivněném, stavu. 

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

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

tento antropogenní zásah spojen se změnami hydraulických parametrů horninových 

komplexů (zejména propustnosti), také bývá ovlivněn jejich tlakový režim, jejich 

hydrochemické složení, apod. Pohyb takovýchto vod se řídí obvykle zákony proudění 

tekutin horninovým prostředím, v menší míře lze aplikovat zákonitosti proudění v korytech 

či potrubí.  

 Mimoložiskové vody jsou vody přírodních zvodní v horninách a vody přírodní 

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

přítok do důlních děl je způsoben antropogenním ovlivněním horninového prostředí důlní 

činností, zejména vznikem nových prioritních cest infiltrace (trhliny, zlomy). Tyto zdroje 

či akumulace přírodních vod jsou v hornicky neporušeném stavu izolovány od ložiskových 

vod hydraulickými bariérami. 

 Provozní a technologické vody jsou antropogenního složení důlních vod. Jedná se 

o vody, které jsou do důlního prostředí svedeny uměle, nejčastěji potrubím. Mezi tyto vody 

se řadí vody pitné, vody protipožární a protiprašné ochrany, užitkové a technologické vody 

používané nejčastěji pro vrtání s vodním výplachem, pro hydraulické mechanismy aj. 

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

prosté. Pro tyto účely jsou často použity již vyčerpané důlní vody – necirkulované vody 

v různém stupni mineralizace. 

 Stařinové vody jsou zvláštním druhem důlních vod. Jsou to obvykle 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 provozovně 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, potrubí 

a v zavalených místech pak i podle zákonu filtrace průlomovým prostředím. 
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 Poměry zdrojů v důlních vodách jsou natolik rozmanité, že nelze někdy 

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

geologické struktury lze nalézt nesrovnatelné hydrochemické směsi ze zdrojů tvořících 

důlní vody. 

2.2 Typy důlních vod 

 Typ důlních vod v rámci jednoho důlního podniku je většinou v čase i prostoru 

proměnný. Mění se s postupem dobývacích prací do hloubky, 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 jednak mísením odlišných typů vod, jednak 

znečišťováním různými provozními a odpadními látkami, produkty zvětrávání, produkty 

biologického rozkladu aj. Kvalitativní a kvantitativní údaje proto mají časově i prostorově 

omezenou platnost. Zejména po ukončení těžební činnosti se diametrálně mění režim 

důlních vod. V takovémto případě je jeden ze zdrojů, tj. provozní a technologická voda, 

anulován a důlní vody nabývají charakter stařinových vod.  

Obecné vymezení typů důlních vod: 

Důlní vody freaticko – atmosférického typu (PAT) 

- Největší podíl tvoří vody infiltrované z povrchu, srážkové vody, vody 

povrchových recipientů. V menším zastoupení jsou to pak vody ložiskové 

a provozní. 

- Celková mineralizace: 300 – 1 000 mg.l-1. 

- Hydrochemický typ: smíšený Ca – Mg – HCO3 – SO4. 

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

a kaoliniště, mělké železnorudné doly, rašeliniště. 

- Charakteristika: ložiskové vody a produkty zvětrávání hornin neovlivňují 

hydrogeochemický typ základního zdroje směsných vod. 

Důlní vody alterované freaticko – atmosférického typu (aPAT) 

- Přes polovinu jsou obsaženy infiltrované vody z povrchu, provozní vody již 

mají větší zastoupení, nejmenší podíl tvoří vody ložiskové. 

- Celková mineralizace: 300 – 1 200 mg.l-1. 



Helena Kabilová: Důlní vody z černouhelných a hnědouhelných nalezišť 

2009  5 
 

- Hydrochemický 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 

hydrochemický typ základního zdroje směsných vod. 

Důlní vody provozně technologického typu (OTP) 

- Vody provozní jsou zastoupeny v největším, téměř tříčtvrtečním, množství, 

srážkové vody a vody z povrchu jsou obsaženy ve větší míře než vody 

ložiskové. 

- Celková mineralizace: 300 – 1 000 mg.l-1. 

- Hydrochemický typ: smíšený Ca – Mg – HCO3 – SO4, odpovídající 

hydrochemickému typu používaných provozních vod. 

- Typický výskyt: velmi nízko zvodnělé 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. 

Důlní vody ložiskového typu (WDT) 

- Největším podílem jsou zastoupeny vody ložiskové, v menší míře se pak 

vyskytují vody infiltrované z povrchu. Nejmenší obsah mají vody ložiskové. 

- Celková mineralizace: 1 000 – 10 000 mg.l-1. 

- Hydrochemický typ: základní výrazný Na – Cl – SO4 s podílem specifických 

iontů, případně se specifickými fyzikálně – senzorickými vlastnostmi.  

- Typický výskyt: hlubinné doly polymetalických rud, hlubinné doly uhelných 

ložisek, těžba evaporitů. 

- Charakteristika: produkty zvětrávání hornin, ložiskové a mimoložiskové 

vody utváří hydrochemický typ směsných vod [3]. 
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Důlní vody jsou charakteristické svým pH. Nízké pH a zvýšenou aciditu důlních 

vod způsobuje především oxidace téměř všudypřítomných sulfidů [5]. 

 

 

Tabulka č. 1: Klasifikace důlních vod podle pH 

Název důlních vod pH 

Zásadité nad 7 

Neutrální 7 

slabě kyselé 5 – 7 

mírně kyselé 3 – 5 

velmi kyselé menší než 3 

 

Typy důlních vod dle složení: 

a) důlní vody znečištěné anorganickou suspenzí, 

b) kyselé důlní vody, 

c) mineralizované důlní vody, 

d) důlní vody znečištěné organickými látkami a bakteriemi, 

e) důlní vody znečištěné speciálními toxickými látkami.  

 Množství, složení a teplota důlních vod je závislá na hydrogeologických poměrech 

v konkrétní lokalitě těžby, chemickém složení hornin, kterými vody do důlních prostor 

pronikají a hloubkou dolů [5]. 

2.3 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 [20]. 

 Podzemní vody obsahují látky, kterými se voda obohatila při průchodu horninovým 

prostředím. Obsahují nejen koncentrace organických látek, ale především velké 
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koncentrace rozpuštěných anorganických látek, z nichž převažují soli sodíku, draslíku, 

vápníku a hořčíku, tvořící kationty Na+, K+, Ca2+, Mg2+, které jsou v iontové rovnováze 

s anionty HCO3-, Cl-, SO −2
4  a vlivem zemědělské činnosti se také vyskytujícími NO3- [8]. 

 Důlní vody čerpané z povrchových nebo hlubinných dolů jsou zatíženy zvýšenými 

obsahy iontů SO −2
4 , Fe2+, Fe 3+, RL, NL a kyselým pH, především jako důsledek oxidace 

sulfidů železa (pyrit, markazit) a přechodu jejich rozpustných složek do roztoku [16]. 

 Mezi nejhojnější typ důlních vod patří kyselé důlní vody, které mají nízkou 

hodnotu pH a vysoké obsahy železa, zinku, mědi, olova a jiných kovů. Mají nedostatek 

organických látek a velmi silné korozivní účinky, které rozpouštějí i strojní zařízení 

a po výtoku z dolu nepříznivě okyselují povrchové vody [5]. 
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3. Hnědouhelná ložiska 

 Česká republika patří ke geologicky, petrograficky a mineralogicky 

nejzajímavějším zemím v Evropě. Praktická využitelnost nalezišť užitkových minerálů 

a hornin je však velmi mizivá, zejména vzhledem k rozsahu či kvalitě zásob. Jednu z mála 

výjimek však tvoří ložiska černého a hnědého uhlí [29]. 

 Za období nejintenzivnější tvorby hnědouhelných ložisek jsou považovány 

druhohory, zvláště pak období jury a křídy díky vhodnému klimatu a vegetaci.  

 Odumření druhohorní vegetace (fytomasy), z nichž stojí za zmínku především 

jehličnaté a listnaté stromy, tisy a cypřiše a její následné hnití při zaplavení vodou 

a zanesení hlínou, při němž nemohlo docházet k oxidaci vzdušným kyslíkem ani 

k napadení mikroorganismy, se fytomasa postupně měnila a prouhelňovala, zvyšoval se 

poměrný obsah uhlíku a současně se snižoval obsah vodíku a kyslíku, vznikalo hnědé uhlí 

a uhelné sloje [21]. 

 

 

  

Obrázek č. 1: Rozložení hnědouhelných a lignitových ložisek na území ČR [29] 
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Hnědé uhlí je významným zdrojem pro výrobu elektrické energie a tepla. 

V severočeské hnědouhelné pánvi patří k významným těžařským společnostem skupina 

Czech Coal - Mostecká uhelná a.s., Severočeské doly a.s. a v sokolovské pánvi společnost 

Sokolovská uhelná , právní nástupce, a.s. 

 Aktivní těžba hnědého uhlí probíhá na lomech skupiny Czech Coal – Mostecká 

uhelná a.s. – lomy ČSA, Jan Šverma a Vršany, Severočeské doly a.s. – Doly Bílina, Doly 

Nástup Tušimice a Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. – lomy Jiří a Družba [2]. 

3.1 Charakteristika důlních vod z hnědouhelných ložisek 

 Pro typicky nízké pH jsou důlní vody nazývány kyselými důlními vodami s obecně 

uznávanou zkratkou AMD (Acid mine drainage). Obsah SO −2
4  se vyskytuje ve všech 

důlních vodách, velké procento rozpuštěných látek tvoří rozpuštěné kovy. Koncentrace 

rozpuštěných kovů se u jednotlivých těžebních oblastí liší, avšak u většiny případů 

dosahují nejvyšších koncentrací v kyselých vodách železo, mangan a hliník. Z ostatních 

kovů je třeba zmínit koncentrace hořčíku a vápníku, které společně tvoří kolem 10 % všech 

rozpuštěných látek [23]. 

 Důlní vody z těžby hnědého uhlí se vyznačují především velkou koncentrací síranů. 

Mezi hlavní minerály patří sádrovec (CaSO4.2H2O) a anhydrit (CaSO4). Další vznik síranů 

je oxidací sulfidů, které zapříčiňují vysoké koncentrace v důlních vodách. Důlní vody 

z okolí těžby uhlí obsahují především rozptýlené množství FeS2, pyritu a markasitu. 

Z rozpuštěných forem přichází v úvahu především jednoduchý síranový aniont SO−2
4 . 

Ve vodách s velkou koncentrací síranů (síranové vody) mohou být přítomné i iontové 

asociáty, tzv. sulfatokomplexy. Koncentrace síranů ve vodách se nejčastěji vyjadřují 

v mg SO −2
4  v 1 litru vody nebo mmol.l-1. Sírany jsou v oxických a anoxických podmínkách 

ve vodě stabilní. Redukce síranu ve vodách je především biochemický proces [11]. 

 Znečištění povrchových vod sírany podléhá Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb., 

kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových a odpadních 

vod. Imisní standardy přípustného znečištění povrchových vod užívaných pro vodárenské 

účely je 120 mg.l-1, v ostatních tocích pak 300 mg.l-1. Koncentrace síranů v povrchových 

vodách je také vymezena ČSN 75 7221 „Klasifikace jakosti povrchových vod”. Přípustné 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 [1, 10]. 
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Tabulka č. 2: Mezní koncentrace síranů v povrchových vodách [1] 

Třída jakosti 

I. 

Velmi čistá 

voda 

II. 

Čistá voda 

III. 

Znečištěná 

voda 

IV. 

Silně 

znečištěná 

voda 

V. 

Velmi silně 

znečištěná 

voda 

Sírany  

[mg.l-1] 
< 80 < 150 < 250 < 400 ≥ 400 
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4. Černouhelná ložiska 

 Nejintenzivnější tvorba černouhelných ložisek je kladena do období prvohor, 

především do období karbonu a permu, kdy byly podmínky pro vznik černého uhlí 

nejvhodnější. 

 Prvohorní vegetace, jenž byla tvořena především stromovitými přesličkami, 

plavuněmi, kapradinami a předchůdci jehličnanů, postupně odumírala a hnila. Hnití 

probíhalo za anaerobních podmínek, voda zalila fytomasu a hlína ji utěsnila. Černouhelné 

sloje na rozdíl od hnědouhelných vznikaly další dobu, za stálejších přírodních podmínek, 

proto došlo k dokonalejšímu prouhelnění a k vzniku výhřevnějšího uhlí. 

 Černé uhlí je nejčastěji používáno pro výrobu koksu, v energetickém průmyslu 

a průmyslu chemickém a metalurgickém [30]. 

 

 

 

1. Hornoslezská pánev         3. Podkrkonošská pánev          5. Mělnická pánev 

2. Vnitrosudetská pánev       4. Středočeské pánve               6. Plzeňská a Radnická pánev 

 

Obrázek č. 2: Rozložení ložisek černého uhlí na území ČR [30] 
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Na území ČR jsou ložiska černého uhlí jak energetického, tak koksovatelného. 

Koksovatelné uhlí se vyskytuje převážně v hornoslezské pánvi – ostravsko-karvinská 

uhelná pánev. Druhá oblast se zásobami černého uhlí leží ve středních Čechách západně od 

Prahy, kde již však většina zásob byla vyčerpána. Další ložiska černého uhlí na Plzeňsku 

a poblíž Brna již ztratila hospodářský význam. 

Největším producentem černého uhlí v České republice je společnost OKD, a.s. 

(Ostravsko–karvinské doly). Aktivní těžba černého uhlí probíhá na Dole Paskov, Dole 

Karviná, Dole Darkov a Dole ČSM [2]. 

4.1 Charakteristika důlních vod z černouhelných ložisek 

 Hlavní přítoky do dolů OKR pocházejí z mořských miocénních uloženin pokryvu či 

z hlubších úrovní karbonu a jeho podloží, z mělkých podzemních vod kvartéru, případně 

z povrchových toků. Svůj podíl mají i vody provozní.  

 Základními sledovanými kvalitativními parametry důlních vod OKR, které jsou 

čerpány na povrch a vypouštěny do vod povrchových, jsou koncentrace SO−2
4  a Cl

-
. Tyto 

ukazatele byly od počátku stanoveny jako indikační a proto sledovány. Postupem času se 

dostal do sféry zájmů i obsah železa, zejména z důvodu vizuálního efektu v oblasti 

vypouštěcího objektu. V ostatních hydrochemických parametrech se nejeví důlní vody 

problémové.  

 Hlavním zdrojem SO−2
4  v důlních vodách nejsou přítoky kontaminované vody 

z povrchu či ze zvodní v horninovém prostředí, ale rozklad pyritu v uhelné hmotě 

a okolním horninovém prostředí. Oxidace pyritu probíhá při spolupůsobení bakterií 

v aerobním prostředí. Probíhá i při minimální vlhkosti, např. v povlaku kondenzované 

vody, což jsou právě podmínky vyvolané hornickou činností. Při nedostatku kyslíku 

aktivita mikrobů klesá, až zaniká [22]. 

 Sloučeniny chloru jsou poměrně rovnoměrně rozšířeny v půdě a horninách, ale jen 

v malých koncentracích. Základní typy hornin obsahují nejen chlor, ale i vápník, hořčík, 

sodík, draslík a sloučeniny síry a jejich vyluhováním se dostávají do vody. 

 Nejrozšířenější formou výskytu chloru ve vodách jsou chloridy, které jsou přítomné 

převážně ve formě jednoduchého iontu Cl-. Koncentrace chloridů vzrůstá díky jejich dobré 



Helena Kabilová: Důlní vody z černouhelných a hnědouhelných nalezišť 

2009  13 
 

rozpustnosti a mnohdy převyšují obsah síranů a hydrogenuhličitanů a mohou se stát 

dominujícím aniontem (chloridové vody) [11]. 

 Stabilním zdrojem Cl
- 

v důlních vodách OKR jsou prakticky jen přítoky 

podzemních vod z miocénních uloženin a z karbonu či jeho hlubšího podloží. Koncentrace 

Cl
- 
ve vodách miocénu se pohybuje od cca 2 000 mg.l

-1 
až do cca 19 000 mg.l

-1
. Existuje 

však ještě jeden dočasný, avšak velmi významný zdroj chloridů v důlních prostorách, který 

podstatným způsobem ovlivňoval chemické složení důlních vod v aktivní zóně, jedná se 

o povlaky odpařené důlní vody na povrchu důlních děl. V současné době je tento zdroj 

v podstatě vyčerpán a koncentrace Cl
- 
iontů v důlních vodách výrazně klesá [22]. 

 Koncentrace chloridů v povrchových vodách vymezeny ČSN 75 7221 jsou uvedeny 

v tabulce č. 3. 

 

 

Tabulka č. 3: Mezní koncentrace chloridů v povrchových vodách [1] 

Třída jakosti 

I. 

Velmi 

čistá voda 

II. 

Čistá voda 

III. 

Znečištěná 

voda 

IV. 

Silně 

znečištěná 

voda 

V. 

Velmi silně 

znečištěná 

voda 

Chloridy  

[mg.l-1] 
< 100 < 200 < 300 < 450 ≥ 450 
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5. Možnosti čištění jednotlivých typů důlních vod 

 Důlní vody obsahují mnoho rozpuštěných i nerozpuštěných látek. Zvýšené 

koncentrace se vyskytují nejen u síranů a chloridů, ale i u iontů kovů, především manganu 

a železa. 

5.1 Železo 

 Nejrozšířenější železnou rudou je pyrit FeS2, krevel Fe2O3 a magnetovec Fe3O4. 

Železo je obsaženo v mnoha přírodních hlinitokřemičitanech. Vyluhováním uvedených 

látek se vody obohacují železem jen málo. Rozpouštění napomáhá přítomnost CO2, 

humusových kyselin a kyseliny sírové, která vzniká při oxidaci sulfidických rud. 

K rozkladu pyritu však může docházet i v anoxických podmínkách, a to pokud vody 

obsahují větší množství CO2. Zdrojem železa v přírodních a užitkových vodách mohou být 

průmyslové odpadní vody. 

 Formy rozpuštěného a nerozpuštěného železa ve vodách závisí na pH, oxidačně-

redukčním potenciálu a komplexotvorných látkách anorganického i organického původu.  

 Železo se ve vodách vyskytuje v dvojmocné nebo trojmocné formě.  

 V bezkyslíkatém redukčním prostředí podzemních vod a v povrchových vodách 

u dna nádrží a jezer se vyskytuje železo v oxidačním stupni II. V podzemních vodách 

s obsahem hydrogenuhličitanů jsou převládající formou výskytu rozpuštěného železa 

v oxidačním stupni II hydratované ionty Fe2+. Při větších koncentracích chloridů a v kyselé 

oblasti se mohou tvořit chloroželeznatany, ve vodách síranových i asociáty. 

 Ve vodách obsahujících rozpuštěný kyslík má železo v oxidačním stupni III 

nejstabilnější formu výskytu. Schopnost FeII a FeIII  podléhat oxidaci a redukci má velký 

význam při odželezování vody. Jednoduchý kationt Fe3+ převažuje v silně kyselém 

prostředí a při větších koncentracích síranů se mohou tvořit asociáty. 

 Oxidaci železa ovlivňují různé anionty a kationty. Sírany a chloridy oxidaci 

zpomalují, kationty Cu, Co a Mn oxidaci urychlují. 

 Železo je v malých koncentracích běžnou součástí vod. Ve vodách povrchových se 

vyskytuje v setinách až desetinách mg.l-1. V podzemních vodách neobsahujících 

rozpuštěný kyslík se vyskytuje rozpuštěné železo v oxidačním stupni II v koncentracích 
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dosahujících až desítek mg.l-1. Koncentrace železa vyskytujícího se v povrchových 

a prostých podzemních vodách je hygienicky nevýznamná. Ovlivňuje však organoleptické 

vlastnosti vody, a to barvu, chuť a zákal. Přítomnost železa ve vodách způsobuje 

především závady technické. Koncentrace železa v pitné vodě, jenž vymezuje vyhláška 

č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, je limitována 

hodnotou 0,2 mg.l-1. Ve vodárenských tocích nemá koncentrace železa přestoupit   

0,5 mg.l-1 a v ostatních tocích 2 mg.l-1 [11, 17]. 

5.1.1 Postupy odželezování vody 

 Postupy odželezování vody lze rozdělit takto: 

- odželezování oxidačními činidly, 

- odželezování alkalizací, 

- odželezování iontoměniči. 

 

 Oxidační postupy  

 Principem oxidačních postupů je oxidace Fe2+ na Fe3+ a následná hydrolýza železité 

soli na málo rozpustný hydroxid železitý, který se pak odstraní filtrací nebo sedimentací.  

  

 Oxidace vzdušným kyslíkem 

 Pro účinnou oxidaci vzdušným kyslíkem je nutné, aby voda dosahovala pH alespoň 

7 až 8. Je-li produktem hydrolýzy železité soli i oxid uhličitý, nebo je-li přítomen 

v původní neupravené vodě, odstraní se v průběhu provzdušňování. Přitom dochází 

současně ke zvyšování pH a tím se vytváří vhodné podmínky pro vyloučení železa 

ve formě Fe(OH)3. Jestliže hydrolýzou vznikají silné kyseliny, je nutný přídavek Ca(OH)2 

nebo jiného hydroxidu. Provzdušňování vody se provádí jejím rozprašováním v komorách, 

nebo vháněním vzduchu v otevřených nebo v uzavřených odželezovačích. 
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Oxidace jinými oxidačními činidly 

 Z jiných oxidačních látek bývá použit chlor. Používá se především tam, kde je 

železo vázáno do komplexů s organickými látkami. Oxidace probíhá dostatečně rychle již 

při pH = 5, při vyšším pH rychleji. 

 Odstraňování železa je také možno pomocí manganistanu draselného, jehož použití 

je obdobné jako při odmanganování (viz. strana 18). 

 Pro odželezování vody je účinný i ozon. Reakce vyžaduje mírně kyselé až neutrální 

prostředí.  

 Oxid chloričitý je také možno použít pro odstraňování železa z vody. Ozon a oxid 

chloričitý se v praxi nepoužívají z důvodu vysokých ekonomických nákladů. 

 Postup pro odstraňování železa alkalizací je také možný. Je popsán v odstavci 

odmanganování alkalizací. 

 Odželezování důlní vody na iontoměničích je nevhodné [24, 8]. 

5.2 Mangan 

 Mangan se vyskytuje ve vodách v rozpuštěné i nerozpuštěné formě. V hydrochemii 

a technologii vody mají význam sloučeniny manganu v oxidačním stupni II, III, IV, a VII. 

V rozpustné formě se vyskytuje převážně jako manganaté ionty Mn2+. Za nepřítomnosti 

kyslíku je nejstabilnější formou výskytu manganu ve vodě MnII. V neutrálním a kyselém 

prostředí převažuje z rozpuštěných forem jednoduchý hydratovaný kation.  

 Množství rozpuštěného manganu v přírodních vodách za anoxických podmínek je 

limitováno rozpustností hydroxidů, uhličitanů nebo sulfidů. Zvýšená koncentrace železa 

v přírodních vodách je obvykle doprovázena i zvýšenou koncentrací manganu, kterého 

bývá ve vodách méně než železa. Existují však podzemní vody, které mají vetší obsah 

manganu než železa. Koncentrace manganu jsou v podzemních vodách větší než ve vodách 

povrchových, kde probíhají oxidační procesy. Huminové látky ve vodách váží mangan 

do komplexů a mohou být příčinou jeho vyšších koncentrací. Mimořádně vysoké 

koncentrace manganu lze najít v kyselých vodách v okolí rudných nalezišť. 

 Mangan vyskytující se v přírodních vodách je zdravotně nezávadný. Významně 

však ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody, a to víc než železo. V koncentraci větší než 
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0,1 mg.l-1 může nepříznivě ovlivnit chuť vody. Mangan je škodlivější než železo a jeho 

nejvyšší přípustné koncentrace jsou proto nižší než u železa [11]. V ukazatelích 

přípustného znečištění povrchových vod se uvádí pro vodárenské toky koncentrace 

veškerého manganu 0,05 mg.l-1 a pro ostatní toky koncentrace 0,5 mg.l-1 [10]. 

 

 Při technologických procesech pro odstranění manganu z vody se Mn2+ převádí 

na nerozpustné sloučeniny, které se z vody dále separují běžnými postupy jako je 

sedimentace a filtrace [15]. Podle druhu a vlastností upravované vody se odmanganování 

provádí různými způsoby. Snadno probíhá u uhličitanových vod s vyšší alkalitou 

a s vyšším pH. Obtížněji probíhá odmanganování ve vodách síranových, které mají vysoký 

obsah iontu SO−2
4 . Nejobtížnější je odmanganování u vod obsahující huminové kyseliny 

a jiné organické látky [4]. 

 Menší obsah manganu lze odstranit jednostupňovou úpravou na preparované 

filtrační náplni vyššími oxidy manganu nebo oxidací a filtrací. Větší množství se pak 

odstraňuje vápněním, usazováním nebo ve vločkovém mraku a filtrací (kontaktním 

odmanganováním nebo oxidací a filtrací) [12]. 

5.2.1 Postupy odmanganování vody 

 V praxi se používají především tyto odmanganovací metody: 

- odmanganování alkalizací, 

- odmanganování oxidačními činidly, 

- kontaktní odmanganování filtrací preparovaným pískem, 

- odmanganování čířením, 

- biologické odmanganování. 

  

 Odmanganování čířením a biologické odmanganování jsou z hlediska čištění 

důlních vod nevhodné.  
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 Odmanganování alkalizací 

 Odmanganování probíhá jako průvodní jev při úpravě vody alkalickými srážecími 

postupy, kdy při zvýšeném pH probíhá jednak zvýšená oxidace Fe a Mn a jednak 

vylučování nerozpustných forem dvojvalentního železa a manganu (uhličitanu 

a hydroxidu). 

 Odmanganování alkalizací je prováděno pomocí vápna, hydroxidu vápenatého 

(hašené vápno), uhličitanu sodného, výjimečně hydroxidem sodným. Jedná se 

o nejpoužívanější způsob v praxi. Tento způsob je ve většině případů dostatečně účinný 

a je vhodný i z ekonomického hlediska. Toto použití je vhodné při menší koncentraci 

manganu [15]. 

 

Odmanganování oxidačními činidly  

 Principem oxidačních postupů je oxidace manganatých sloučenin na hydratované 

oxidy a hydroxidy manganu vyšších oxidačních stupňů, které jsou ve vodě málo rozpustné 

a lze je proto z ní odloučit. Jako oxidační látka se používá manganistan draselný, který 

reaguje podle rovnice: 

 3 Mn2+ + 2 MnO −2
4  + 2 H2O = 5 MnO2 + 4 H+ 

 Tato reakce probíhá rychle v neutrální a slabě kyselé oblasti pH. Použití 

manganistanu draselného je vhodné i při vyšších koncentracích manganu. Manganistan 

draselný je nejpoužívanější oxidační činidlo. Použití slabších oxidačních činidel je 

i při vyšších hodnotách pH vody neúčinné. Manganistan draselný je často používaný 

pro zapracování filtrů [8]. 

 Dalšími oxidačními činidly, které se používají při odstranění manganu z vody, jsou 

kyslík, ozón, chlor a oxid chloričitý. 

 Oxidace vzdušným kyslíkem probíhá přijatelnou rychlostí při pH obvyklém 

v přírodních vodách jen za katalytického působení MnO2.n H2O. Proto je potřeba vytvořit 

nosič, na němž se oxid manganičitý uchytí a zůstane v systému. Takovým nosičem je 

pískový filtr, který však musí být předem zpracován, tj. vytvořena na něm vrstva KMnO4, 

která reaguje s Mn2+ prakticky okamžitě. Následují princip je jako u oxidace 

manganistanem draselným [8]. 
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 Oxidace manganu chlorem vyžaduje několikahodinové doby zdržení při pH větším 

než 8. Chlor je dávkován ve formě roztoku chlornanu sodného nebo chlorové vody [15]. 

 Ozon je nejsilnějším oxidačním činidlem, které oxiduje železo i mangan do vyššího 

stupně prakticky bez ohledu na pH vody. Je schopen oxidovat i kovy vázané v organických 

komplexech. Všeobecnému rozšíření této technologie brání vysoké investiční i provozní 

náklady. Ozon se proto používá pro oxidaci manganu jen tam, kde je současně použit 

i pro další účely při úpravě vody (např. hygienické zabezpečení). 

  

Kontaktní odmanganování filtrací preparovaným pískem 

 Při kontaktním odmanganování se používá pískový filtr se zrněním 0,6 – 1,2 mm. 

Používán je již preparovaný písek, nebo se preparuje manganistanem draselným, 

manganatou solí a vodním sklem. K preparaci lze také použít manganistan a glukózu. 

Tento způsob je vhodný jak pro odstraňování manganu, tak i k odstraňování menšího 

množství železa a amonných iontů [12]. 

5.3 Sírany 

 Síra se ve vodách vyskytuje anorganicky i organicky vázaná. Anorganické 

sloučeniny síry se vykytují v oxidačním stupni –II, 0, IV a VI. Jde o sulfan a jeho iontové 

formy, elementární síru, thiosírany, thiokyanatany, siřičitany a sírany. Z organických látek 

obsahují síru některé bílkoviny, aminokyseliny, thioly a různé sulfosloučeniny [11].  

 Většina důlních vod má zvýšený obsah síranů, které je potřeba před vypuštěním 

důlní vody odstranit. 

 Sírany se nacházejí zejména v zóně zvětrávání. Hlavními minerály jsou sádrovec 

a anhydrit. Sírany také vznikají oxidací sulfidických rud, což je příčinou velkých 

koncentrací síranů v důlních vodách. Mezi hlavní zdroje síranů patří odpadní vody 

z moříren kovů a městské a průmyslové exhalace, které vznikají spalováním fosilních 

paliv. 

 Sírany se ve vodách vyskytují především ve formě jednoduchého iontu SO−2
4 . 

Ve vodách s velkou koncentrací síranu mohou být přítomné i iontové asociáty, které 
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významně ovlivňují výsledky chemických rovnováh, např. rychlost oxidace železa 

a manganu rozpuštěným kyslíkem.  

 Všechny typy vod obsahují byť jen malé množství síranů. Atmosférické vody 

obsahují sírany v jednotkách mg.l-1, v průmyslových oblastech mohou koncentrace síranů 

překročit i desítky mg.l-1. V povrchových vodách se sírany vyskytují v koncentracích 

jednotek až desítek mg.l-1, ale ani stovky mg.l-1 nejsou výjimkou. Prosté podzemní vody 

obsahují koncentrace síranů desítky až stovky mg.l-1. V pitných vodách povrchového 

původu se průměrná koncentrace síranů pohybuje okolo 50 mg.l-1, v pitných vodách 

podzemního původu okolo 70 mg.l-1. Zvlášť bohaté na sírany jsou některé minerální vody 

a vysoké koncentrace obsahují důlní vody z těžby hnědého uhlí [11]. 

 Sírany podléhají ve vodách za anaerobních podmínek biochemické redukci 

na sulfan a jeho iontové formy. 

 V povrchových a prostých podzemních vodách se vyskytují sírany v koncentracích, 

které nemají hygienický význam. Při velké koncentraci však ovlivňují chuť vody. Velké 

koncentrace síranů spolu s velkými koncentracemi hořčíku a sodíku způsobují, že voda má 

laxativní účinky [11]. 

 Sírany patří v povrchových vodách mezi doplňující ukazatele. Jejich mezní hodnoty 

pro jednotlivé třídy jakosti vody jsou uvedeny v tabulce č. 2. S těmito hodnotami úzce 

souvisí i vymezení požadované koncentrace síranů ve vodárenských a ostatních tocích 

[25]. 

 Přípustná hodnota znečištění povrchových vod sírany, které se využívají jako zdroj 

pitné vody, je 250 mg.l-1, pro ostatní toky je maximální přípustná koncentrace síranů 

300 mg.l-1 [17, 10]. 

 Sírany patří v povrchových vodách mezi doplňující ukazatele. Jejich mezní hodnoty 

pro jednotlivé třídy jakosti vody jsou uvedeny v tabulce č. 2. S těmito hodnotami úzce 

souvisí i vymezení požadované koncentrace síranů ve vodárenských a ostatních tocích 

[11]. 
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5.3.1 Postupy odstraňování síranů z vody 

 Odstraňování síranů (desulfatace) z odpadních vod lze provést několika způsoby: 

A. chemické postupy, 

B. biologické postupy, 

C. fyzikální postupy. 

 

 

 

Obrázek č. 3: Koncentrace síranů v drobných tocích ČR [26] 

 

 

 A. CHEMICKÉ POSTUPY 

 Hlavním chemickým postupem pro odstraňování síranů z odpadních vod je srážení. 

 Pomocí srážecích reakcí lze převést některé látky z rozpuštěné formy na formu 

nerozpustnou a následně je separovat od kapalného prostředí sedimentací, filtrací 

a podobně [7]. 



Helena Kabilová: Důlní vody z černouhelných a hnědouhelných nalezišť 

2009  22 
 

 Pomocí vhodného chemické činidla přidaného do roztoku, obsahujícího různé 

ionty, je možné dosáhnout vysrážení části rozpuštěných iontů z roztoku ve formě 

sraženiny, která je ve vodě velmi málo rozpustná. 

 Principem chemického srážení síranů je reakce síranových aniontů s kationty kovů 

za vzniku nerozpustné nebo málo rozpustné sloučeniny. Koncentrace nasyceného roztoku 

málo rozpustných chemických sloučenin závisí na hodnotě součinu rozpustnosti Ks. Součin 

rozpustnosti pro sloučeninu obecného vzorce MmAn za předpokladu její disociace na ionty 

probíhá podle rovnice: 

 MmAn = m Mn+ + n Am- 

 Z hodnoty Ks poznáme rozpustnost soli. Čím je Ks menší, tím je sraženina méně 

rozpustná a v roztoku je méně iontů [11].  

 Ks = am(M) . an(A) 

 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 této vody. [16]  

  

 Srážení barnatými ionty 

 Podstatou je srážení síranu pomocí barnatých iontů na síran barnatý podle rovnice: 

 Ba2+ + SO −2
4  = BaSO4(s) 

 Srážení síranů do formy BaSO4 je ve srovnání se srážením pomocí vápenného 

mléka (viz. strana 24) účinnější, ale ekonomicky náročnější. Hodnota součinu rozpustnosti 

síranu barnatého je Ks = 10-10 oproti součinu rozpustnosti síranu vápenatého Ks = 10-4. 

 Použití barnatých solí sebou přináší i jisté toxikologické nebezpečí, především 

v případě předávkování barnatých solí v procesu srážení [25]. 

 

 Uhličitan barnatý 

 Desulfataci tímto činidlem lze popsat pomocí rovnice. 

 BaCO3(s) + SO −2
4  = BaSO4(s) + CO −2

3  
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 Při užití tuhého uhličitanu barnatého nevzniká potřebná koncentrace desulfatačních 

kationtů Ba2+. Toto srážecí činidlo je ve vodě málo rozpustné [16]. 

 

 Hydroxid barnatý 

 Z barnatých solí je hydroxid barnatý pro odstranění síranů z důlních vod 

nejúčinnější, neboť poskytuje nejvyšší účinnou koncentraci iontů Ba2+. Při tomto srážení 

dochází také k neutralizaci vody, čímž se úplně vysráží železo a výrazně se sníží obsah 

rozpuštěných látek. 

 Provozní užití hydroxidu barnatého je limitováno cenou i dostupností [16]. 

 

 Chlorid barnatý 

 Rozpustnost a disociace BaCl2 je velmi dobrá a při jeho užití je desulfatace 

ukončena téměř okamžitě. Reakce je ovšem spojena se stechiometrickou výměnou iontů 

v čištěné vodě dle rovnice: 

 BaCl2 + SO −2
4  = BaSO4(s) + 2 Cl- 

 Pokles koncentrace síranů je však spjat s nárůstem koncentrace chloridů, obsah 

rozpuštěných látek se prakticky nemění. 

 Nevýhodou použití chloridu barnatého je vysoká cena reagentu [16]. 

 

 Sulfid barnatý 

 Možnou výrobou sulfidu barnatého (BaS) je redukce přírodních barytových 

koncentrátů při teplotách 600 – 800°C v rotačních pecích. 

 Tavenina sulfidu barnatého se dobře vyluhuje s vodou a obsahuje dostatečnou 

koncentraci iontů Ba2+, která je potřebná k desulfataci důlních vod [16]. 

 Při srážení kyselých důlních vod s obsahem iontů SO −2
4  a Fe2+ vzniká černá 

sraženina, směs FeS a BaSO4, a současně uniká H2S. Při srážení neutralizovaných důlních 

vod je vývin sulfanu nižší. Vzniklá sraženina má velmi dobré sedimentační a filtrační 

vlastnosti [16]. 
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 Srážení vápenatými ionty 

 K částečné desulfataci důlních vod dochází při neutralizaci vápenným mlékem, ale 

redukce síranů je podstatně nižší než při užití barnatých solí [16].  

 Výsledná koncentrace síranů nedosahuje požadované úrovně 300 mg.l-1 

pro povrchové toky, ale zastavuje se na hodnotě odpovídající součinu rozpustnosti 

anhydritu nebo sádrovce a představuje zhruba 1500 mg.l-1. Anhydrit i sádrovec tvoří často 

přesycené roztoky, takže výsledné koncentrace síranů mohou být i vyšší než 1500mg.l-1 

[25].  

 Neutralizace vápenným mlékem tedy sníží obsah síranů, ale předčištěná voda bude 

obsahovat asi 800 – 1000 mg.l-1 vnesených iontů Ca2+. 

 

 Desulfatace důlních vod metodou IEI-HGF 

 Náplní jednotlivých etap laboratorního výzkumu desulfatace vzorků důlních vod 

výše uvedenou metodou chemického srážení síranů bylo zejména testování účinků 

dostupných srážecích činidel. Na základě získaných výsledků byl vybrán postup 

chemického srážení, využívající kombinace iontů Ca2+, OH-, Al3+, AlO −
2 . 

 Z teoretického hlediska šlo o potvrzení pravděpodobných průběhů srážecích 

mechanizmů: 

 3 SO −2
4  + 6 Ca2+ + 2 AlO−

2  + 4 OH- + 29 H2O = 3 CaO . Al2O3 . 3 CaSO4 . 31 H2O 

nebo 

 3 Na2SO4 + 6 Ca(OH)2 + AlCl3 + 26 H2O = Ca6Al2[SO4 (OH)4]3 . 26 H2O + 6 NaCl 

 Výsledné produkty reakcí jsou známy v přírodě a ze silikátových technologií, 

tzv. ettringit [16]. Jde o komplexní sloučeninu vzorce Ca6Al 2[SO4 (OH)4]3 o poměru 

Al : SO4 : Ca = 2 : 3 : 6, která krystaluje v charakteristických jehlicích [11]. Při tomto 

způsobu srážení jsou zbytkové koncentrace síranů mnohdy nižší než 200 mg.l-1. 

Podmínkou dobré účinnosti procesu je přebytek vápenatých iontů, které se spotřebovávají 

nejen na tvorbu ettringitu, ale na další doprovodné reakce, které probíhají při čištění vod. 

Významná pozornost při tomto způsobu desulfatace vod se věnuje dávkování hlinitých 

iontů. Jejich vyšší koncentrace mohou způsobit v případě nedodržení technologických 
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parametrů a především jejich předávkování v desulfatačním procesu následné problémy 

v recipientu, mohou se tvořit jemné vločky hydratovaného oxidu hlinitého [25]. 

 Vyvinutá technologie IEI-HGF pro odstranění síranů z důlních vod má následující 

operace: 

- alkalizace důlní vody na pH = 11 – 12,6 hydroxidem vápenatým a oddělení 

vzniklého alkalizačního kalu sedimentací a filtrací, 

- chemického srážení síranů solemi hliníku (obsahující ionty Al3+ nebo AlO−
2 ) 

a oddělení vzniklého desulfatačního kalu sedimentací a tlakovou filtrací, 

- neutralizace desulfatované vody kapalným oxidem uhličitým a oddělení 

vzniklého neutralizačního kalu sedimentací a tlakovou filtrací.  

 

 Desulfatační technologie IEI–HGF produkuje čistírenský kal, za který je nutno 

považovat veškeré dílčí kalové podíly, které tato technologie produkuje, tj.: 

- kal alkalizační – obsahuje vedle CaSO4 . 2 H2O také tuhou fázi Ca(OH)2 

a hydroxidy dalších kovů, 

- kal desulfatační – obsahuje převážně tuhou složku ettringitickou 

a hydratované hlinitany vápenaté, 

- kal neutralizační – obsahuje uhličitany a hydrogenuhličitany vápenaté [16]. 

 Alkalizační a neutralizační kal je převážně středně disperzní a rychle sedimentuje 

i bez přídavku flokulačních činidel. 

 Kal desulfatační, který je čerstvě vysrážený, je jemně disperzní a viskózní, velmi 

obtížně sedimentuje. Rychlost sedimentace lze až dvojnásobně zvýšit přídavkem vhodného 

flokulačního činidla. 

 Směsný čistírenský kal je velmi dobře odvodnitelný tlakovou filtrací na kalolisu. 

 Nakládání s čistírenským kalem z technologie desulfatace důlních vod je 

předmětem výzkumů [16]. 
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 B. FYZIKÁLNÍ POSTUPY 

- membránové procesy, 

- ostatní metody. 

 

 Membránové procesy 

 Membránové procesy patří do skupiny difuzních procesů, v nichž se k oddělování 

složek využívá selektivní propustnosti membrány. 

 Polopropustné membrány jsou charakterizovány především velikostí pórů, které 

určují i velikost částic jimi procházející [7]. Membrány jsou základním prvkem 

membránových procesů. Mohou být vyráběny z různých materiálů (přírodní, syntetické, 

organické, anorganické), s odlišnou strukturou (porézní, bez pórů, s aktivní vrstvou, 

kompozitivní, isotropní) a určeny pro dělení různých látek (plyny a kapaliny) [27]. Jsou 

zhotovovány zvláštními postupy především z polymerního materiálu. Polopropustné 

membrány mohou být vyrobeny i na bázi ionexů [7]. 

 Membrány musí být umísťovány kvůli své malé pevnosti do tzv. membránových 

modulů, ve kterých jsou podepřeny a tím se dosáhne vysoké pracovní plochy [9]. 

 Pro všechny membránové procesy je velmi důležitá předúprava surové, 

upravované, případně čištěné vody. Jejím cílem je odstranění koloidních a suspendovaných 

látek, zabránění vzniku sraženin v zařízeních a na membránách.  

 Hlavní přednosti membránových procesů: 

- technologický proces nevyžaduje chemická činidla, 

- nezpůsobují druhotně zasolení upravovaných vod, 

- pracují s vysokou účinností a umožňují separovat selektivně i cenné složky. 

 Velkou nevýhodou membránových procesů jsou vyšší investiční a provozní 

náklady. 

 Mezi běžně používané membránové procesy pro úpravu nebo čištění vody patří 

reverzní osmóza, elektrodialýzy a ultrafiltrace [16]. 
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 Reverzní osmóza 

 Jedná se o tlakový membránový proces pro oddělení částic v rozsahu 0,1 až  1 nm. 

Před a za membránou je nutný tlak 2 až 3 MPa. Separační mechanizmus a jeho kvalita je 

založena na rozdílech v rozpustnosti a difúzi rozpouštědla a rozpuštěných látek 

v membráně. V ideálním případě membrána propouští jen rozpouštědlo [7].  

 Vysoká účinnost reverzní osmózy je podmíněna účinností předúpravy vstupní 

vody, neboť membránové moduly nesmí být zanášeny suspenzoidními a kalovými 

částicemi [16]. 

 

 Elektrodialýza 

 Principem elektrodialýzy je využití bipolárních membrán, tj. membrán 

propouštějících selektivně jen kationty nebo jen anionty. Pohyb iontů je v tomto případě 

vyvolán vloženým stejnosměrným elektrickým napětím.  

 Vstupní roztok prochází mezi membránami, z nichž jedna je anexového a druhá 

katexového typu. Ionty putují podle svého náboje ke katodě, popřípadě k anodě a tím 

dochází k odsolení roztoku [7]. 

 Elektrodialýza vyžaduje precizní předúpravu čištěné vody i následné dořešení 

solných koncentrátů [16]. 

 Odsolovat elektrodialýzou je možno vody s obsahem solí pod 5000 mg.l-1. 

Zůstatková koncentrace solí po elektrodialýze je 300 - 500 mg.l-1 [9]. 

 

 Ultrafiltrace 

 Je funkčně podobná reverzní osmóze. Při ultrafiltraci dochází k zachycení částic 

od 5 µm do 0,1 µm [7]. Průběh ultrafiltrace se urychluje rozdílem tlaků. Tlakový rozdíl je 

možno vytvořit odsáváním pod filtrem nebo působením vnějšího tlaku na filtrovaný roztok. 

Použitý pracovní tlak nepřesahuje 0,5 MPa [9]. 

 Ultrafiltrační membrány jsou oproti reverzní osmóze poréznější a  průtokové 

rychlosti jsou vyšší. 
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 Ostatní metody 

 Do této skupiny je možno přiřadit procesy destilace, vymrazování a separace 

na iontoměničích.  

 Destilace a vymrazování jsou energeticky vysoce náročné a jejich uplatnění 

pro odstraňování síranů z důlních vod je zjevně nereálné. 

 Separace síranů z důlních vod na iontoměničích by si vyžádala nákladné 

technologické operace, spojené s regenerací iontoměniče a s likvidací solného produktu 

[16]. 

 

 C. BIOLOGICKÉ POSTUPY 

 Tyto postupy odstraňování síranů z odpadních vod jsou založeny na schopnosti 

desulfatačních bakterií redukovat sírany na nerozpustné sulfidy, které mohou být z vody 

mechanicky odstraněny [16].  

 Za anaerobních podmínek sírany podléhají ve vodách biochemické redukci 

na sulfan. Tato redukce je způsobena desulfurikačními bakteriemi rodu Desulfovibrio, 

které se vyskytují v podzemních vodách, v říčních sedimentech, v zahnívajících 

povrchových vodách a ve splaškových odpadních vodách. Ve vodách musí být vyčerpán 

kyslík a dusičnany, které redukují přednostně. Sulfátredukující bakterie vyžadují 

přítomnost alespoň malých koncentrací organických látek, které využívají jako zdroj 

organického uhlíku [11]. Navíc ještě vyžadují udržování optimální teploty (cca 35°C) 

a velmi dlouhé reakční doby [16]. 

5.4 Chloridy 

 Sloučeniny chloru jsou poměrně rovnoměrně rozšířeny v půdě a horninách, ale jen 

v malých koncentracích. Základní typy hornin obsahují průměrně 10 až 500 mg chloridů 

v 1 kg. Zvětráváním a vyluhováním přecházejí do vody. Větší koncentrace chloridů mohou 

být vulkanického původu. Významným zdrojem chloridů v podzemních a povrchových 

vodách mohou být vody atmosférické. 
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 Nejrozšířenější formou výskytu chloru ve vodách jsou chloridy, které jsou přítomné 

převážně ve formě jednoduchého iontu Cl-. Při větších koncentracích chloridů vytvářejí 

některé kovy chlorokomplexy. 

 Spolu s hydrogenuhličitany a sírany jsou chloridy hlavními anionty v přírodních 

vodách. Chloridy jsou dobře rozpustné. V povrchových a prostých podzemních vodách 

dosahuje koncentrace chloridů jednotek až desítek mg.l-1, v minerálních vodách až několik 

tisíc mg.l-1. V důlních vodách OKR se chloridy vyskytují v nadlimitním množství několika 

set až tisíc mg.l-1. 

 V přírodních vodách jsou chloridy stabilní. Jelikož člověk denně spotřebuje 10 až 

15 g NaCl, nejsou chloridy v pitné vodě hygienicky závadné. Ovlivňují však chuť vody. 

Chlor reaguje s řadou organických látek ve vodách [11, 22]. 

 Maximální limit koncentrace chloridů v povrchových vodách využívaných 

pro vodárenské účely je 50 mg.l-1, pro toky ostatní 250 mg.l-1 [10]. 

  

 Slané důlní vody, především z OKR, musí být ředěny. K tomuto účelu slouží 

dávkovací nádrže. Dávkování musí probíhat takovým způsobem, aby nebyly překročeny 

hodnoty maximálních koncentrací chloridových iontů. Při zvýšené solnosti nádrže je nutno 

provádět nařeďování vodou z nezasolených přítoků do nádrže. Nařeďování musí probíhat 

minimálně do dosažení běžné 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 [13]. 

 Odstraňování chloridů z důlních vod je možno provádět také membránovými 

procesy (viz. strana 26). 
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Obrázek č. 4: Dávkovací nádrž slaných důlních vod Ostrava-Heřmanice [28] 
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6. Podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových 

 Nakládání s vodami podléhá podle platného znění vodního zákona povolovací 

pravomoci vodohospodářských orgánů. Důlní vody se pro účel tohoto zákona považují 

za vody povrchové, popřípadě podzemní a tento zákon se na ně vztahuje, pokud zvláštní 

zákon nestanoví jinak. Tímto zvláštním zákonem se rozumí Horní zákon. Tento zákon 

oddělil samotné vypouštění důlních vod od ustanovení způsobu a podmínek tohoto 

vypouštění, které náleží do pravomoci orgánů státní správy. Současně Horní zákon určil, 

že věcně příslušným orgánem státní správy je vodohospodářský orgán a orgán ochrany 

veřejného zdraví. Tyto orgány proto rozhodují o způsobu a podmínkách vypouštění 

důlních vod, nikoliv však podle vodního zákona, ale podle zákona horního. 

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

zde příslušný orgán státní správy (vodohospodářský) 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 neznají jeho libovůli, nýbrž povinnost 

vycházet při rozhodování ze zásad příslušné právní úpravy, v tomto případě provedené 

především horním a vodním zákonem. 

 Jednou z těchto neopominutelných zásad je v případě vypouštění důlních vod 

ustanovení § 38 odst.  vodního zákona (kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových 

nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami, 

stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je 

vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti 

zneškodňování odpadních vod, aby jakost povrchových nebo podzemním vod nebyla 

ohrožena nebo zhoršena). Dopad tohoto ustanovení není žádným způsobem omezen 

a uvedené povinnosti platí pro každého, kdo vypouští odpadní vody, tedy i pro toho, kdo 

vypouští vody důlní. 

 Při stanovování podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových 

postupuje vodohospodářský orgán podle ukazatelů přípustného stupně znečištění vod 

uvedených v nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb. S cílem, aby vypouštěnými vodami byly 

povrchové vody znečišťovány co nejméně, stanovuje vodohospodářský orgán limitní 

hodnoty pro vypouštění důlních vod individuálně, podle místních vodohospodářských 

podmínek [14, 18, 19].  
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 Nakládání s důlními vodami podle platného znění vodního zákona vykonávají 

vodoprávní úřady, v tomto případě úřady krajské. Ty stanovují způsob a podmínky 

vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních [18]. 

 Podle 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 jsou emisní 

standardy (přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných 

průmyslových odvětví) průmyslových odpadních vod pro těžbu černého uhlí stanoveny 

takto: pH 6-9, NL 40 mg.l-1, PAU 0,01 mg.l-1, železo 3 mg.l-1, mangan 1 mg.l-1. Emisní 

standardy pro vypouštění průmyslových odpadních vod z těžby hnědého uhlí jsou naprosto 

totožné [10]. 
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7. Závěr 

 Důlní vody představují při povrchovém i podzemním dobývání velmi značné 

komplikace z bezpečnostního hlediska, také však do značné míry ovlivňují metodiku 

způsobu dobývání. V souladu s tím se také zvyšuje ekonomická náročnost samotného 

dobývání. Z těchto důvodů je této problematice již od dob minulých věnována velká 

pozornost. 

 Zdroje důlních vod na území České republiky jsou velice rozmanité. Vzhledem ke 

skutečnosti, že bez čerpání důlních vod by nebylo možné žádné dobývání nerostných 

surovin a tedy také uhlí, je nezbytné s těmito vodami nějakým způsobem nakládat. Jejich 

konečným recipientem jsou povrchové vodní toky.  

Neupravené důlní vody, obsahující mnoho rozpuštěných a nerozpuštěných látek 

v koncentracích přesahujících legislativou ČR stanovené limity pro vypouštění vod do vod 

povrchových, by přímým vypouštěním do povrchových toků negativně ovlivnily životní 

prostředí. Z tohoto důvodu musí být vypouštění důlních vod regulováno. 

 Jak je uvedeno v páté kapitole této práce, možnosti odstraňování problematických 

složek důlních vod existují, avšak představují zvýšení nákladů jak investičních tak 

provozních. Nicméně jejich širší zavedení do provozu by výrazně ulevilo povrchovým 

tokům, do kterých je jinak voda řízeně vypouštěna.  

 Další specifickou problematikou je zaplavování uzavíraných důlních děl, kde 

hladina vody nesmí přesáhnout stanovenou výšku, aby nedošlo k ohrožení okolních lokalit. 

Tyto vody mívají ještě vyšší koncentrace veškerých látek, a proto je vhodné nakládání 

s nimi (čištění, řízené vypouštění) velice důležité.  

 Příkladem možného využití důlních vod (podmíněným jejich vhodným složením) je 

jejich využívání pro lázeňské účely. 

 

 

 

 

 



Helena Kabilová: Důlní vody z černouhelných a hnědouhelných nalezišť 

2009  34 
 

Seznam použité literatury 

 

[1] ČSN 75 7221 “Klasifikace jakosti povrchových vod”. 1998. 

 

[2] ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD: Hornická ročenka 2007. Ostrava: MONTANEX, 2008. 

 ISBN 978-80-7225-263-3 

 

[3] GRMELA, A.: Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při 

 jejich vypouštění. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické 

 univerzity Ostrava. Řada hornicko – geologická – ISSN 0474-8476 – Roč. 45, č. 3, 

 1999. s. 39 – 48. 

 

[4] KITTNER, Z.: Technologie vody. 3.vyd. Brno: ediční středisko VUT, 1981. 107 s. 

 ISBN 55-585-81. 

 

[5] KUKAL, Z.; REICHMANN, F.: Horninové prostředí České republiky, jeho stav a 

 ochrana. 1.vyd. Praha: Český geologický ústav, 2000. 192 s. ISBN 80-7075-413-3. 

 

[6] MAKARIUS, R.: České horní právo. Díl I. Ostrava: MONTANEX, 1999. 246 s. 

 ISBN 80-7225-033-7. 

 

[7] MALÝ, J.; HLAVÍNEK, P.: Čištění průmyslových odpadních vod. 1.vyd. Brno: 

 NOEL 2000, 1996. 255 s. ISBN 80-86020-05-3. 

 

[8] MALÝ, J.; MALÁ, J.: Chemie a technologie vody. 1.vyd. Brno: NOEL 2000, 1996. 

 200 s. ISBN 80-86020-13-4. 

 

[9] MARTOŇ, J. a kol.: Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd. 2. dopl. vyd. 

 Bratislava: ALFA Bratislava, 1991. 647 s. ISBN 80-05-00830-9. 

 



Helena Kabilová: Důlní vody z černouhelných a hnědouhelných nalezišť 

2009  35 
 

[10] 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. 

 

[11] PITTER, P.: Hydrochemie. 2. přepracované vydání. Praha: SNTL, 1990. 568 s. 

 ISBN 80-0300525-6. 

 

[12] PITTER, P. a kol.: Laboratorní metody v technologii vody. Praha: SNTL, 1983. 304 

 s. ISBN 04-618-83. 

 

[13] POVODÍ ODRY: Manipulační řád pro dávkovací nádrž slaných důlních vod 

 v Ostravě – Heřmanicích. Ostrava, 2006. 

 

[14] RYŠKA, L.: Studie ovlivnění povrchových toků vypouštěnými důlními vodami z 

 Dolů ČSM, Darkov a ČSA. Ostrava: OKD, DPB, a.s., 2004. 

 

[15] STRNADOVÁ, N.; JANDA, V.: Technologie vody I. Praha: VŠCHT, 1995. 274 s. 

 

[16] VIDLÁŘ, J.; SCHEJBAL, C.: Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a 

 možnosti jejich čištění. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – 

 Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko – geologická – ISSN 0474-8476 – 

 Roč. 45, č.3, 1999. s. 1 – 14. 

 

[17] Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 

 teplou vodu a četnost a rozsak kontroly pitné vody 

 

[18] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 

 

[19] Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

 

 

 



Helena Kabilová: Důlní vody z černouhelných a hnědouhelných nalezišť 

2009  36 
 

Elektronické zdroje 

 

[20] Technologie ochrany životního prostředí [online]. Ústí nad Labem: Univerzita J. E 

Purkyně, 2005 [cit. 2009-03-23 ].  

Dostupné na WWW: <http://fzp.ujep.cz/ktv/uc_texty/1CIOV/TOZP_I_skripta.doc> 

 

[21] Původ uhlí a jeho metamorfózy [online]. [cit. 2009-02-23 ]. Dostupné na WWW: 

 <http://www.volny.cz/casopis.energetika/e_0602_2.html> 

 

[22] Využití tepelné energie důlních vod zatopených hlubinných dolů [online]. 2007 

 [cit. 2009-02-23]. Dostupné na WWW: 

 <http://actamont.tuke.sk/pdf/2007/s1/14michalekholeczy.pdf> 

 

[23] Výsypka po těžbě hnědého uhlí [online]. [cit. 2009-02-23 ]. Dostupné na WWW: 

 <http://www2.kr-ustecky.cz/investor/reregions-

 mezinarodni_konference_most/C2E01TCZ.PDF> 

 

[24] Odželezování podzemní vody [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008        

 [cit.2009-03-23 ]. Dostupné na WWW: 

 <http://www.geopolymer.cz/uiozp/studmat/200836143418/T7TVO05.doc> 

 

[25] Odstraňování síranů z průmyslových vod [online]. Praha: Vysoká škola chemicko-

technologická, 2000 [cit. 2009-03-03 ]. Dostupné na WWW: 

<http://www.umad.de/infos/iuappa/pdf/B_38.pdf> 

 

[26] Čistota vodních toků [online]. 1996 [cit. 2009-03-28 ]. Dostupné na WWW: 

 <http://www.vesmir.cz/clanek/cistota-vodnich-toku> 

 

[27] Teorie membránových procesů [online]. Praha: Vysoká škola chemicko-

 technologická, 2005 [cit. 2009-03-10 ]. Dostupné na WWW: 

 <http://www.vscht.cz/sch/www321/8T.html> 

 



Helena Kabilová: Důlní vody z černouhelných a hnědouhelných nalezišť 

2009  37 
 

[28] Dávkovací nádrž slaných důlních vod Heřmanice [online]. [cit. 2009-04-02 ]. 

Dostupné na WWW:  

 <http://www.mapy.cz/#x=142053632@y=135355648@z=13@mm=FP@sa=s@st=

s@ssq=ostrava%20he%C5%99manice@sss=1@ssp=124834725_127272833_1462

64997_145704833> 

 

[29] Alternativní možnosti optimalizace těžby hnědého uhlí v ČR [online]. 1998 

[cit. 2009-02-28]. Dostupné na WWW: 

<http://actamont.tuke.sk/pdf/1998/n3/7valasek.pdf> 

 

[30] Rozložení ložisek černého uhlí na území ČR [online]. Praha: Geofond, 1999 [cit. 

2009-02-28]. Dostupné na WWW: 

<http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/c_uhli.

html> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helena Kabilová: Důlní vody z černouhelných a hnědouhelných nalezišť 

2009  38 
 

Seznam obrázků a tabulek 

 

Obrázky: 

Obrázek č. 1: Rozložení hnědouhelných a lignitových ložisek na území ČR 

Obrázek č. 2: Rozložení ložisek černého uhlí na území ČR 

Obrázek č. 3: Koncentrace síranů v drobných tocích ČR 

Obrázek č. 4: Dávkovací nádrž slaných důlních vod Ostrava-Heřmanice 

 

 

Tabulky: 

Tabulka č. 1: Klasifikace důlních vod podle pH 

Tabulka č. 2: Mezní koncentrace síranů v povrchových vodách 

Tabulka č. 3: Mezní koncentrace chloridů v povrchových vodách 


