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Anotace 
Když se projíždí městem Orlová po silnici Ostravská, spojující Ostravu s Karvinou, 

nelze si nepovšimnout soustavy rybníků, kde volně roste rákos a kde často vysedává hojný 

počet rybářů. Málokdo však ví, že tato oblast je využívána k čištění odpadních vod ze 

závodu Lazy. Využívání přírodních pochodů při čištění těchto odpadních vod z dolu je 

velmi zajímavý proces, který mě zaujal. Rozhodl jsem se nakládání s důlními a dalšími 

odpadními vodami závodu Lazy obecně zmapovat.  

Bakalářská práce je zaměřená na popis základních poměrů území závodu Lazy a 

soustavu biologických rybníků. Dále se zabývá komparací obsahu vybraných 

kontaminantů v odpadních vodách s platným povolením a dotyčnou legislativou. 

Závěrečná část je věnována náhledu metod odstranění vybraných kontaminantů. 

 

Klíčová slova: důlní vody, Důl Karviná závod Lazy, rozpuštěné anorganické soli, přírodní 

procesy čištění, membránové procesy. 

 

Anotation 

While crossing the town of Orlová following Ostravská street, connecting Ostrava 

and Karviná, it is impossible to overlook several ponds where rushes grow and many 

fishermen sit. However, it is not widely known that this area is used to treat waste waters 

from the Lazy mine. I have decided to describe properly this very interesting process. 

The aim in this bachelor thesis is to describe main teritorry conditions of plant Lazy 

and system of biological ponds. In the following chapters are comparisions of choiced 

contaminants in waste waters with present law. The final section is devoted to the 

overview of elimination methods of choiced contaminants. 

 

Key words: mining drainage, Mine Karviná plant Lazy, dissolved inorganic salts, natural 

cleaning processes, membrane processes 
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Seznam zkratek: 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku 

Cl – chemická značka chlóru 

Fe – chemická značka železa 

GPS – Global Positioning System - polohový družicový systém umožňující určit polohu 

kdekoliv na Zemi s přesností 10 metrů 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným 

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 

Mn – chemická značka manganu 

NL/NL-V – nerozpuštěné látky/nerozpuštěné látky veškeré 

NV – nařízení vlády 

OKR – Ostravsko-Karvinský revír 

pH – kyselost neboli potenciál vodíku 

RAS – rozpuštěné anorganické soli 

RL – rozpuštěné látky 

RL550 – rozpuštěné látky žíhané při 550°C 

S – sever 

SO4
2- – síranový anion 

TOC – celkový organický uhlík 

V – východ  

ZL – znečišťující látka(y) 

ZÚ – zájmové území 

ŽP – životní prostředí 
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1  Úvod 

Hornictví a důlní činnost neodmyslitelně patří k životu v Ostravsko-Karvinském 

revíru (OKR). I v dnešní době moderních technologií se v odvětví hlubinné těžby vyskytují 

mnohé problematiky spojené s bezpečným a ekologickým dobýváním nerostů. Jedním 

z aktuálních, avšak málo diskutovaným problémem jsou důlní vody a způsoby jejich 

nakládání.  

Vodu přirozeně se vyskytující v horninovém prostředí, která není vázaná kapilárními 

silami, můžeme nazvat vodou podzemní. Dle chemismu a obsahu látek ji můžeme rozdělit 

na vody prosté a minerální. Minerální vody obsahují >1000mg·l-1 rozpuštěných látek.[14] 

Protože se zabývám problematikou důlních vod z procesu hlubinné těžby uhlí, je 

nutné připomenout, že hlavním zdrojem důlních vod jsou povrchové vody stékající po 

tektonických poruchách, trhlinami a puklinami v horninách a filtrací propustnými 

horninami. Při transportu vod horninovým prostředím dochází ke změně jejich chemismu. 

Probíhají zde chemické reakce mezi vodou a horninovým prostředím za vzniku 

charakteristického chemického složení těchto vod.[14] 

Dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění 

pozdějších předpisů a úprav, za důlní vody můžeme považovat všechny vody, které vnikly 

do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů, a to až do doby jejich spojení s jinými 

stálými povrchovými nebo podzemními vodami. Dle této klasifikace můžeme nazvat 

veškeré vody vniklé do hlubinných důlních prostor důlními vodami. 

Přírodní důlní vody jsou ve svém přirozeném prostředí, z ekologického hlediska, 

téměř nezávadné. Nicméně je potřeba tyto vody čerpat. 

Důlní vody se čerpají z těchto důvodu: 

- zajištění bezpečnosti v dobývacích prostorách před průvaly a přítoky, 

- udržování hladiny důlních vod – ochrana činných dobývacích prostor. 

Takto odčerpané vody jsou na základě platných povolení vypouštěné do 

povrchových vod. V této fázi nakládání s důlními vodami, z hlediska ekologického 

provozu, vyvstává nejzávažnější problém. Vody s charakteristickým složením a vysokým 

obsahem rozpuštěných látek, které se po staletí soustřeďovaly pod povrchem, jsou 
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najednou vypouštěny do povrchových vod. Povrchové vody jsou vlivem antropogenní 

činnosti „dotovány“ vodami s poměrně vysokým obsahem látek, které se přirozeně 

nevyskytují v povrchových vodách. Dochází k zasolování vodních toků, zvyšuje se obsah 

chloridů, síranů a dalších znečišťujících látek. 

Cílem této práce je zmapovat nakládání s důlními a ostatními odpadními vodami na 

Dole Karviná, závod Lazy. Bakalářská práce je zaměřena na popis vodohospodářských 

objektů vstupujících do procesu nakládání s důlními vodami, seznámení se s procesem 

úpravy vod před vypouštěním do recipientu a zhodnocení současné kvality a stavu 

vypouštěných vod a obecný náhled na metody snížení koncentrací vybraných 

kontaminantů.  
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2 Přírodní poměry zájmového území 

Důl Karviná závod Lazy (viz. Obrázek č. 1) se nachází ve městě Orlová cca 6,5km 

severně od města Havířov a 8,1km jihozápadně od okresního města Karviná a je součástí 

jihozápadní části karvinské oblasti Ostravsko-karvinského černouhelného revíru.  

 
Obrázek č. 1: Důl Karviná závod Lazy, Foto: Tereza Lysá 2008 

Důlní vody, o kterých pojednává tato práce, jsou čerpány z dobývacích prostor 

tohoto závodu. Úprava odpadních vod se koná taktéž na území závodu Lazy. Vyústění do 

recipientu se nachází nedaleko závodu, pod hlavní komunikaci Ostravská č. 59. 
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2.1 Geografické vymezení zájmového území 

 
Obrázek č. 2: Dobývací prostor závod Lazy, Zdroj: http://geoportal.cenia.cz/ 2009 

Město Orlová má katastrální plochu 2 466 ha. (Město 518 ha, Lazy 597 ha, Poruba 

562 ha, Lutyně 788 ha). Průměrná nadmořská výška města je 215 m n.m.. Poloha města 

podle GPS je 18° 25' 48''S a 49° 50' 43''V. Základní sídelní jednotky - Orlová-Lutyně, 

Orlová-Město, Orlová-Lazy a Orlová-Poruba.[1] 

Závod Lazy leží v městské částí Orlová Lazy, disponuje dobývacím prostorem cca 

6km2 (vyznačen červenou přerušovanou čárou viz. Obrázek č. 2). GPS souřadnice jsou 

49°50'3.238"S, 18°26'43.805"V. ZÚ je situováno na katastrálním území Orlová a Karviná. 
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2.2 Geologické a geomorfologické poměry 
Geologická stavba ZÚ (vyznačeno červenou přerušovanou čárou viz. Obrázek č. 3) 

není nijak zvlášť různorodá. ZÚ leží na tektonické poruše, zlomu. 

Podle stáří zde můžeme rozlišit: 

1. Kvartérní sedimenty pleistocénního stáří 

a. glacifluviální písky a štěrky salského zalednění 

b. till salského zalednění 

c. sprašové hlíny 

2. Terciérní formace vněkarpatské předhlubně 

a. mořské vápenité jíly a písky [13] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 3: Geologická stavba ZÚ a okolí, Zdroj: http://geoportal.cenia.cz/ 2009 

 

 

S 
 
 
J 
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Dle geomorfologických poměrů se ZÚ řadí: 

Tabulka č. 1.: Geomorfologické zařazení ZÚ 

Geomorfologický celek Název celku 
Provincie Karpaty 
Soustava Západní Karpaty 
Podsoustava Vněkarpatská sníženina 
Celek Severní vněkarpatská sníženina 
Podcelek Ostravská pánev 
Okrsek Karvinská plošina 

         Zdroj: [3] 

V severní části Ostravské pánve se nachází Karvinská plošina. Jedná se o plochou 

pahorkatinu tvořenou souvrství štěrků a písků ledovcovo-říčního a říčního původu, 

překrytou vrstvou sprašových hlín. Rozčleněná zvětráváním glaciofluviální, fluviatilní a 

eolitická akumulační plošina s četnými znaky periglaciální a humidní modelace. 

Asymetrická údolí, sesuvy a strže. Je v 3.-5. vegetačním stupni, středně zalesněná převážně 

ve východo-jižní části smrkovými porosty s místy bukovými.[3] 
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2.3 Hydrologické a hydrogeologické poměry 
Zájmové území leží v povodí Odry č. 2-00-00, čili úmoří Baltského moře. Veškeré 

odpadní vody jsou vypouštěny do toku Doubravská Stružka (hydrologické pořadí 2-03-02-

004), odkud přes Stružku (hydrologické pořadí 2-03-02-006) a Heřmanický rybník ústí do 

Odry v Bohumíně. 

ZÚ leží v hydrogeologickým rajónu ID: 2262. Jeho podrobnou charakteristiku 

uvádím viz. Tabulka č. 2 a viz. Tabulka č. 3. 

Tabulka č. 2: Charakteristika hydrogeologického rajónu ZÚ 

ID hydrogeologického rajónu 2262 
Název hydrogeologického rajónu Ostravská pánev - karvinská část 
Plocha hydrogeologického rajónu 139,05 km2 
Oblast povodí Odra 
Hlavní povodí Odra 

Skupina rajónu 
Neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských 

pánví 
Geologická jednotka Terciérní a křídové sedimenty pánví 

Zdroj: HEIS VUV T.G.M, http://heis.vuv.cz 2009 
 

Tabulka č. 3: Charakteristika kolektoru hydrogeologického rajónu ID: 2262 

Litologie  štěrkopísek 
Typ kvartérního sedimentu křídové souvrství 
Dělitelnost rajónu   lze dělit 
Hladina: volná 
Typ propustnosti průlinová 
Transmisivita vysoká >1.10-3 m2/s 
Mineralizace >1 g/l 
Chemický typ Ca-Na-HCO3-SO4 

Zdroj: HEIS VUV T.G.M, http://heis.vuv.cz 2009 
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2.4 Klimatické poměry 
Zájmové území leží dle klasifikace E.Quitta v teplé oblasti T2.[18] Ta je 

charakterizovaná dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím 

s teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi 

suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové přikrývky.[19] Podrobná charakteristika je 

uvedena v Tabulce č. 4. 

Vysvětlivky k Tabulce č. 4: 

Letní den - den, kdy teplota dosáhne alespoň 25,0 °C, ale je nižší než 30,0 °C. 

Mrazový den - den, kdy minimální teplota klesne pod teplotu -0,1 °C. 

Ledový den - den, kdy maximální teplota je po celých 24 hodin nižší než 0,0 °C. 

Vegetační období: měsíce IV – IX 

Zimní období: měsíce X – III 

Nd: průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) 

Jasný den: Nd Y 2/10 

Zamračený den: Nd Y 8/10 

Tabulka č. 4: Charakteristika rajónu podle E.Quitta 

počet letních dnů 50-60 
počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160-170 
počet mrazových dnů 110-120 
počet ledových dnů 30-40 
průměrná teplota v lednu v °C -2 až -3 
průměrná teplota v červenci v °C 18-19 
průměrná teplota v dubnu v °C 8-9 
průměrná teplota v říjnu v °C 7-9 
průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 90-100 
srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350-400 
srážkový úhrn v zimním období v mm 200-300 
počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 
počet dnů zamračených 100-120 
počet dnů jasných 50-60 

Zdroj: [18]    
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3 Důl Karviná, závod Lazy 

3.1 Historie 
Začátky dolování uhlí v oblasti Orlová Lazy se datují do roku 1835, kdy Vídeňská 

společnost začala hloubit jámu Altmaschinenschaft. O 13 let později přibyla v sousedství 

ještě šachta Freidrich-Egon a v roce 1898 šachta Neuschacht. Po znárodnění došlo 

k reorganizaci těžby a rekonstrukci šachet. V 1950 roce dostal důl jméno Antonín 

Zápotocký. Na dodnes používaný název Lazy byl důl přejmenován v roce 1991. V roce 

1995 došlo ke spojení dolů Dukla, František a Lazy za vzniku skupinového dolů Lazy. 

Po ukončení těžby na Dole František byl tento závod převeden k Dolu Odra o.z. 

Nynější Důl Karviná se skládá z původního Dolu ČSA a Dolu Lazy, které se sloučily 

1.4.2008. Sídlo se nachází 25km severovýchodně od Ostravy. Závod Lazy se rozprostírá 

v jihozápadní částí karvinské dílčí pánve na katastrech obcí Orlová a Karviná.[11] 

3.2 Obecná charakteristika a problematika důlních vod 

3.2.1 Důlní vody 

Hlavním zdrojem důlních vod jsou atmosférické srážky, podzemní vody a další vody 

vniklé do důlních prostor. Chemismus podzemních vod závisí především na složení půd 

a hornin, kterými podzemní vody při svém oběhu protékají.[14] 

Obecně důlní vody můžeme rozdělit podle původu na stařinné, přírodní a provozní. 

Ve skutečnosti se tyto druhy vod vyskytují samostatně jen omezeně, většinou se jedná 

o směs důlních vod, čili směs přítoků přírodních, provozních a stařinných důlních vod. 

Přírodní důlní vody 

Když podzemní vody opouští horninové prostředí a prosakují do důlních prostor, tak 

se tyto vody klasifikují jako důlní. Právě vody prosakující z horninového prostředí jsou 

hlavním zdrojem přírodních důlních vod. 

Většina přítoků se nachází v karbonských horninách, ale i v dalších. 
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Můžeme rozlišit: 

a) Kvartérní zdroje: 

- v místech karbonských oken 

- přímé prosakování povrchové vody nebo vody mělkých kvarterních zvodní 

terasových formací 

b) Terciérní zdroje: 

- ve formaci zvodněných bazálních klastik miocénu (detrit) 

- ve zvodněných písčitých polohách a čočkách miocénní pelitické facie (miocénní 

jíly) 

c) Mesozoické zdroje: 

- bezmála výhradně z puklinových systému pískovců slezské jednotky 

d) Karbonské zdroje: 

- z puklinových systémů zvětralinového pláště karbonu 

- z hlubokých poloh karbonského masívu 

Provozní důlní vody 

Vody používané v dole k provozním účelům. Používají se např. ke skrápění uhelného 

prachu, k výplachu techniky a strojů. 

Stařinné vody 

Jedná se o vody, které zatopí vytěžený prostor. Tyto vody zde zůstávají relativně 

dlouhou dobu a dochází ke změně jejich chemismu. 

 

Jak již bylo zmíněno, jednotlivé typy důlních vod se vyskytují jen v místě zdroje. 

Transportem horninovým resp. důlním prostředím, se mísí s dalšími typy vod za vzniku 

směsné důlní vody. Tato voda je čerpána na povrch a dále je s ní nakládáno.[2] 

3.2.2 Legislativa 

Důlní vody, dle zákona č. 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění 

pozdějších předpisů a úprav, mohou být vypouštěny do vod povrchových za podmínek 

stanovených vodoprávním orgánem a orgánem ochrany veřejného zdraví. Dle stejného 

zákona můžeme vody považovat za důlní, až do okamžiku jejich spojení s jinými stálými 

povrchovými nebo podzemními vodami. Protože závod Lazy mísí důlní vody s ostatními 
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odpadními vodami, nemůžeme již nadále klasifikovat tyto vody jako důlní. Už se jedná 

o vody odpadní. Pro vypouštění odpadních vod musí mít závod Lazy povolení 

vodoprávního úřadu (Krajský úřad) pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod. 

Horní zákon č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úprav nevymezuje 

podmínky vypouštění odpadních vod do povrchových. Tyto podmínky ustanovuje 

vodoprávní úřad na základě vydání daného povolení. Tzn. množství a jakost vypouštěných 

odpadních vod do vod povrchových. Cituji NV č. 229/2007 Sb.: „Vodoprávní úřad stanoví 

v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným 

přístupem tak, aby imisní standardy uvedené v tabulce 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení byly 

dosaženy nejpozději do 22. prosince 2015.“ 

Je třeba připomenout, že novela nařízení vlády č. 61/2003 označená č. 229/2007 Sb. 

uvádí členění odpadních vod podle výrobní činnosti a její informativní označení podle 

odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) vydané Českým statistickým 

úřadem. Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. určuje podmínky jak vodoprávní úřad má dané 

povolení vydávat a vymezuje základní emisní limity podle OKEČ (viz. Tabulka č. 5). 

Tabulka č. 5: Tabulka emisních limitů podle NV č. 229/2007 

OKEČ Průmyslový obor/ukazatel Jednotka Přípustné hodnoty „p“* 

101000 Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket   
 pH - 6-9 
 NL mg/l 40 
 PAU mg/l 0,01 
 Železo mg/l 3 
 Mangan mg/l 1 

Další emisní limity stanoví dle potřeby vodoprávní úřad. 

3.2.3 Problematika sledování chemismu vod 

Závod Lazy soustřeďuje odpadní vody do jednotné kanalizace. Tím dochází ke 

smísení důlních, odpadních, průmyslových, dešťových a splaškových vod ze závodu. Jen 

u některých druhů vod se sleduje chemismus a množství. Není možné určit podíl 

jednotlivých druhů vod. Chemismus vypouštěných vod je sumou znečištění všech těchto 

druhů vod. Podrobný popis původu a sledování chemismu uvádím v kapitole 3.3. 

                                                 
*Uváděné přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinností čištění nejsou roční průměry a mohou být 
překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 229/2007. Vodoprávní 
úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k nařízení vlády 
č. 229/2007. 
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3.2.4 Problematika vypouštění důlních vod 

Hlavními problematickými znečišťujícími látkami jsou rozpustné anorganické soli, 

které mají vliv na kvalitu vod. Způsobují zasolení vodních toků. Pro Doubravskou Stružku 

hlavními zdroji jsou důlní vody z lokality Doubrava Dolu ČSA a odpadní a důlní vody z 

lokality Lazy. Pro Petřvaldskou Stružku výrazným zdrojem znečištění jsou důlní vody 

vypouštěné z tzv. vodní jámy Žofie. „Tyto vody nejsou sice organicky znečištěné, 

představují však pro tok enormní zasolení, mají i vyšší obsah železa a vyšší teplotu.“[8] 

3.3 Podrobná charakteristika a chemismus vod ze závodu Lazy 

3.3.1 Důlní vody 

Zdroj 

Zdrojem jsou vody přirozeně se vyskytující v podzemí dolu. Na povrch se čerpají 

hlavní čerpací stanici umístěné na 8. patře. 

Čerpadla mají tyto parametry: 

Maximální kapacita: Q = 4×23,5l·s-1 

Maximální výkon: Y = 6450J·kg-1 

Žumpovní překop má objem 2×1570m3. Do jednotné kanalizace, kde dochází 

ke smísení s ostatními odpadními vodami, jsou tyto vody zaústěny u Větrní jámy č.5. 

Následně tečou přes sedimentační nádrže B1, B2 a A1. Důlní vody jsou s ostatními 

odpadními vodami vypouštěny do toku Doubravská Stružka, odkud přes Vrbickou stružku 

a Heřmanický rybník ústí do Odry.[17] 

Množství a chemismus 

Jejich kvalita i kvantita je pravidelně sledována v měsíčních intervalech. 

Celkové množství důlních vod 2006-2008 je uvedeno v Tabulce č. 6. Koncentrace 

vybraných sledovaných ukazatelů důlních vod jsou uvedeny v Tabulce č. 7. 

Tabulka č. 6: Množství vypouštěných důlních vod 

2006 2007 2008 
množství [m3] množství [m3] množství [m3] 
298 560,00 317 145,00 336 897,00 
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Tabulka č. 7: Vybrané ukazatelé kvality důlních vod 

  2006 2007 2008 
Ukazatel průměr [mg/l] průměr [mg/l] průměr [mg/l] 
RAS (RL550) 5 725,00 5 466,67 7 117,00 
NL-V 24,33 153,08 38,00 
Fe 0,62 1,64 0,50 
Mn 0,09 0,11 0,10 
pH 7,97 7,90 7,81 
SO4

2- 183,63 157,17 155 
Cl- 3531,67 3014,83 4204 

 

Hodnoty na červeném pozadí překračují povolené limity pro vypouštění 

do povrchových vod udělené vodoprávním úřadem. Patrná je zvýšena koncentrace 

rozpustných anorganických solí, nerozpuštěných látek, železa, a také zvýšené množství 

iontů síranových a chlóru. 

Chemické složení podzemních a povrchových vod je velmi rozdílné. Průměrné 

koncentrace látek v povrchových vodách jsou několikanásobně menší než ve vodách 

podzemních. Pro srovnání uvádím údaje o obsahu ZL (viz. Tabulka č. 8) v Odře z profilu 

Bohumín a v důlních vodách ze závodu Lazy. 

Tabulka č. 8: Porovnání vybraných ukazatelů povrchových a důlních vod 

Ukazatel Povrchové vody Důlní vody 
RAS 324mg/l 7117mg/l 
NL-V 5mg/l 38mg/l 
Fe 0,37mg/l 0,5mg/l 
SO4

2- 100mg/l 155mg/l 
Cl- 116mg/l 4204mg/l 

      Zdroj: http://hydro.chmi.cz 2009 

Z Tabulky č. 8 je velmi dobře patrné, které látky se v důlních vodách vyskytují 

v nadprůměrných koncentracích a ovlivňují tak kvalitu povrchových vod. Koncentrace 

některých látek několikanásobně převyšují koncentrace v povrchových vodách. 

3.3.2 Odpadní vody z úpravny uhlí 

Zdroj 

K úpravě uhlí je potřeba relativně velké množství vody. Jedná se o odpadní surové 

kaly. Je to odpad s hlušinami (z pracích cyklonů) a odpad se surovými kaly. Tyto vody 

se předčišťují v nádrži D8 (čistírna zaolejovaných vod). Nádrž je rozdělená na tří části, 
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ve kterých dochází ke gravitační sedimentaci. Následně jsou vody spolu s ostatními 

odpadními vodami odváděny do nádrže B1, B2 a A1 a do vodního toku Doubravská 

Stružka. 

Množství a chemismus 

Roční produkce odpadních vod z úpravny uhlí je cca 1 220 000m3. Ke sledování 

kvality dochází 6x ročně na vyústění nádrže D8 do jednotné kanalizace.[17] 

3.3.3 Průmyslové vody 

Zdroj 

Jedná se o vody odcházející z chladicích procesů a ostatních provozů. Vody jsou 

zaústěné do jednotné kanalizace. Spolu s ostatními odpadními vodami odtékají přes nádrže 

B1, B2 a A1 a do vodního toku Doubravská Stružka. 

Množství a chemismus 

Roční produkce je cca 593 000m3. Kvalita se nesleduje.[17] 

3.3.4 Splaškové vody, vody z koupelen, dešťové vody 

Zdroj splaškových vod 

Zdrojem těchto vod jsou všechny nynější sociální zařízení ze všech objektů závodu. 

Tyto vody jsou zaústěné do jednotné kanalizace. 

Zdroj dešťové vody 

Jedná se o splach z povrchu závodu do kanalizace. Tyto vody jsou gravitačně 

odváděny do jednotné kanalizace. 

Množství a chemismus 

Množství těchto vod se nesleduje. Ze splaškových vod pochází organické znečištění 

charakterizované jako BSK5, a CHSKCr.[17] 
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3.3.5 Průsaky 

Zdroj 

Jedná se o průsaky Lazecké Stružky. Dále jsou to soustředěné povrchové vody 

povodí okolí závodu, které nejsou zaústěny do jednotné kanalizace. Tyto vody jsou 

soustřeďovány v nádrži „Talianka“. Následně jsou tyto vody zaústěné do jednotné 

kanalizace před rozdělovacím objektem. 

Množství a chemismus 

Množství vod se zjišťuje jednou ročně po dobu 7 po sobě jdoucích dnů. Kvalita 

se sleduje v pravidelných intervalech. Protože závod Lazy není původcem těchto vod, 

koncentrace zpoplatněných ZL, obsažených v těchto vodách, se odpočítávají od celkových 

poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.[17] 
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3.4 Vybrané znečišťující látky  
„Znečišťující látky jsou látky, které nepříznivým způsobem ovlivňují životní prostředí.“ [4] 

3.4.1 Rozpuštěné anorganické soli (RAS) 

„Soli jsou sloučeniny, které vznikají náhradou vodíku v kyselinách kovem nebo NH4
+ 

- tj. amonným kationem. Názvy soli se skládají z podstatného jména odvozeného od názvu 

kyseliny a přídavného jména odvozeného od názvu kationu.“[6] 

RAS se stanoví jako rozpuštěné látky žíhané (RL550) čili látky, které zůstanou 

ve vzorku po vyžíhání při teplotě 550°C. Teplota 550°C žíhání zaručí spálení organického 

uhlíku, ale změny v anorganickém složení jsou pokud možno malé. Změnám ve složení 

nelze nikdy úplně zabránit. [14] 

Hlavní složkou RAS jsou sírany. Jejich vznik je způsoben oxidaci sulfidických rud. 

Zdroj 

Zdrojem RAS jsou v tomto případě důlní vody. Mezi hlavní složky RAS můžeme 

považovat sírany respektive jejich soli. Hlavními minerály jsou sádrovec (CaSO4·2H2O) 

a anhydrit (CaSO4).  

Nejpodstatnější zdrojem SO4
2- v důlních vodách je rozklad pyritu v uhelné hmotě 

a okolním horninovém prostředí. Oxidace pyritu probíhá v aerobním prostředí 

za spolupůsobení bakterií. 

+−+ ++=++ 4H8SO4FeO2H15O4FeS 2
4

3
222 * 

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.[9] Tato reakce je příčinou vysokého obsahu síranu v důlních vodách těžby 

černého uhlí.[14] 

Obsah RAS v důlních vodách 

Hlavním zdrojem RAS v povrchových vodách na území OKR byly hlubinné doly. 

V roce 1994 mezi devět největších znečišťovatelů toků s produkci RAS nad 10 000tun 

                                                 
* Sumární rovnice oxidace pyritu 
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patřilo šest hlubinných dolů. V letech 1994 až 2001 došlo k útlumu těžby černého uhlí 

i čerpání důlních vod z vysokým obsahem RAS. V roce 2001 byli největšími producenty 

RAS Biocel Paskov (20 081t) a čistička odpadních vod města Ostrava (24 445t). Největší 

vliv na pokles koncentrací RAS ve vodách mělo uzavření Dolu Fučík, který ovlivňoval 

především toky Petřvaldská Stružka, Orlovská Stružka a Podleský Potok. Činné hlubinné 

doly však nadále výrazně ovlivňují hodnoty RAS v povrchových vodách např. důl ČSM 

hodnotou 19 759t v roce 2001.[12] 

Závod Lazy čerpá důlní vody z průměrným obsahem RAS viz. Tabulka č. 9. 

Tabulka č. 9: Průměrný obsah RAS v důlních vodách 

 2006 2007 2008 
Ukazatel průměr průměr průměr 
RAS 5 725,00mg/l 5 466,67mg/l 7 117,00mg/l 
RAS 1709,26t 1733,51t 2397,70t 

 

I když jsou tyto hodnoty ve srovnání s největšími producenty RAS relativně malé, 

i tak překračují emisní standardy a mohou negativně ovlivňovat kvalitu povrchových vod. 

Legislativa 

Povolení vodoprávního úřadu pro vypouštění RAS do recipientu. 

hodnoty „p“ – přípustná koncentrace 

Tabulka č. 10: Povolení pro vypouštění RAS do recipientu 

Ukazatel hodnoty „p“ [mg/l] [t/rok] 
RAS 2000 4800 

 

Jak bylo uvedeno, hlavním zdrojem RAS jsou důlní vody. Hodnoty (viz. Tabulka č. 

9) koncentrací překračují povolené limity pro vypouštění do povrchových vod. 

3.4.2 Organické znečištění 

Organické látky ve vodách mohou být přírodního nebo antropogenního původu. 

Organické znečištění vod, antropogenního původu, pochází ze splaškových 

a průmyslových vod, ze zemědělství atp. Některé látky mohou být jak přírodního 

tak antropogenního původu, tudíž nelze považovat jejich přítomnost za jednoznačný důkaz 

ovlivnění kvality vod průmyslem, splaškovými vodami atd. Z hygienického hlediska 

je nutné rozlišovat organické znečištění na: 
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a) látky biologicky odbouratelné, 

b) látky biochemicky rezistentní. 

Typ b) organického znečištění je velmi nebezpečný, protože minimálně podléhá 

biologickému rozkladu a může ovlivnit až pitnou vodu. Organické znečištění může ovlivnit 

chemické a biologické vlastnosti vod.[14] 

Mezi nejčastější metody stanovení veškerých organických látek ve vodách se 

používá: 

a) stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) dichromanem nebo 

manganistanem draselným, 

b) stanovení organického uhlíku (TOC), 

c) stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK). 

CHSKCr 

Jedná se oxidaci organických látek ve vodách dichromanem draselným v silně 

kyselém prostředí kyseliny sírové při dvouhodinovém varu ( teplota asi 148°C±3°C). Při 

oxidaci látek ve vzorku, se dichromanové ionty redukují na ionty chromité. 

Nespotřebované množství dichromanu se po ukončení oxidace zjišťuje titrací odměrným 

roztokem síranu diamonno-železnatého na indikátor feroin. Koncentrace chromitých iontů 

je přímo úměrná obsahu organických látek ve vzorku vody. Stanoví se spektrofotometricky 

při vlnové délce 600nm.[5] 

BSK5 

BSK5 představuje množství kyslíků spotřebovaného k aerobnímu biochemickému 

rozkladu organických látek obsažených ve vodě po dobu 5 dnů při standardních 

podmínkách. Stanovuje se jako rozdíl před proběhnutím a po proběhnutí biochemické 

oxidace organických látek při uzančně standardizovaných podmínkách inkubace vzorku. 

Stanovený úbytek rozpuštěného kyslíku je úměrný obsahu biochemicky rozložitelných 

organických látek ve vzorku vody.[4] 

Zdroj 

Organické znečištění pochází ze splaškových, průmyslových vod a provozních 

důlních vod závodu. 
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Obsah ve směsi odpadních vod 

Koncentrace organického znečištění není nijak vysoká. Kvantita splaškových vod 

se nesleduje. Je zde, ale možnost orientačně dopočítat množství vod a procentuální 

zastoupení těchto vod ve směsi odpadních vod. 

Specifická spotřeba vody podle ČSN 75 6401 je 150l/osobu/den. 

Zaměstnanci: Z=2 500 osob 

Spotřeba: Vs=150dm3/osobu/den 

Celkové množství odpadních vod (2007): Vodp=1 689 001 000dm3* 

Doba: t=1rok = 365dnů 

Množství splaškových vod (Vspl) a procentuální zastoupení (P): 

8,1%100%
1689001000

136875000
100%

V

V
P

l1368750003651502500tVZV

spl

odp

sspl

=⋅=⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

 

Z výpočtů je zřejmé, že zastoupení splaškových vod je velmi malé. I sledované 

parametry organického znečištění BSK5 a CHSKCr poukazují na tento fakt (viz. Tabulka č. 

11). 

Tabulka č. 11: Průměrný obsah organického znečištění ve směsi odpadních vod 

  2006 2007 
Ukazatel průměr průměr 
BSK5 1,48mg/l 3,88 mg/l 
CHSKCr 25,03 mg/l 54,91 mg/l 
Poměr BSK5/CHSKCr 0,05 0,07 

 

Z poměru BSK5/CHSKCr lze posoudit zastoupení biologicky rozložitelných látek 

ve vodě. „Čím je hodnota podílu větší, tím více snadno rozložitelných látek voda 

obsahuje.“[14] Nicméně při hodnocení tohoto poměru se musí přihlížet k faktorům, které 

mohou mít vliv na hodnotu BSK5 (toxicita, nitrifikace). Přehled poměrů a charakteristiky 

biologicky rozložitelných látek ve vodě uvádím v Tabulka č. 12.[14] 

Tabulka č. 12: Přehled poměrů BSK5/CHSKCr 

Podíl BSK5/CHSKCr Druh znečištění ve vodě 
0,5-0,75 Snadno biologicky rozložitelný 
0,1-0,2 Biologicky vyčištěné 
<0,1 Biologicky čisté povrchové vody 

                                                 
* Tato hodnota byla stanovená ČIŽP na základě dlouhodobých průměrů spotřeby vod a vypouštění odpadních 
vod. Týdenní měření, z důvodu důlních vlivů, nebylo možno provézt. 
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Dle této klasifikace splaškové vody obsahují menší množství snadno biologicky 

rozložitelných látek a na druhou stranu větší množství hůře odbouratelného organického 

znečištění. 

Legislativa 

Povolení pro vypouštění organického znečištění do recipientu vydané vodoprávním 

úřadem: 

hodnoty „p“ – přípustná koncentrace 

hodnoty „m“ – maximální nepřekročitelná 

Tabulka č. 13: Povolení pro vypouštění organického znečištění do recipientu 

Ukazatel hodnoty „p“ hodnoty „m“     
  mg/l mg/l  max. g/s t/rok 
BSK5 20 30 2,85 60 
CHSKcr  60 100 9,5 180 

 

Naměřené hodnoty organického znečištění nedosahují limitních hodnot. Splaškové 

vody však obsahují větší množství hůře rozložitelného organického znečištění. Takto 

malým hodnotám, které jsou v přírodě poměrně lehce odstranitelné, není třeba věnovat 

přehnanou pozornost, ale je možné toto znečištění záměrně úspěšně eliminovat. 
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4 Nakládání s odpadními vodami 

Na závodě Lazy se soustřeďují všechny výše vyjmenované druhy vod do jednotné 

kanalizace. Kvalita vod se sleduje dle jednotlivých druhů ve vybraných profilech. Z výše 

uvedených komparací znečištění s emisními limity vyplývá, že množství některých 

znečišťujících látek překračuje několikanásobně povolené hodnoty. Vody nemohou být 

v tomto stavu vypouštěné do recipientu. Je nutností odpadní vody před vypouštěním 

předčistit. 

Mezi problematické ZL patří rozpuštěné anorganické soli, které se těžko v přírodě 

eliminují. Ke známým procesům jejich separace patří např. membránové procesy. 

Méně problematické je organické znečištění, které se dobře odbourává. Problém 

stanoví nízké zastoupení organického znečištění, které je zapříčiněno vysokým naředěním 

splaškových vod, a není zcela jasné, ve kterém kroku a jak dochází k jeho odbourávání. 

Závod Lazy disponuje vlastní soustavou biologických rybníků, které mají charakter 

kořenové čističky odpadních vod. Sestává ze sedimentačních nádrží B1, B2 a nádrže A1. 

Jejich podrobný popis uvádím v kapitole 5. 

Dle teoretických předpokladů dochází v postupných krocích k sedimentaci a čištění 

vod pomocí kořenových systému rostlin. ZL jako rozpuštěné anorganické soli nemají 

možnost se eliminovat z odpadní vody. Přesto se jejich koncentrace snižuje. Tuto 

skutečnost popisuji v dalších kapitolách. 
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5 Charakteristika procesu úpravy 

Objekt čističky odpadních vod se nachází na území závodu Lazy. Plochou všechny 

objekty zabírají cca 113 000m2. 

Území leží na tektonické poruše což spolu s důlními vlivy zapříčiňuje pokles celé 

oblasti. Podrobnější členění uvádím v kapitole 2.2. 

Oblast leží v povodí Doubravské Stružky (hydrologické pořadí 2-03-02-004). Vody 

odtékají dále přes Stružku a Heřmanický rybník do Odry. Podrobnější informace uvádím 

v kapitole 2.3. 

Průměrná roční teplota vzduchu je 9°C. Nejchladnějším měsícem je leden, 

nejteplejším červenec. Průměrný roční úhrn výparu je 600-650mm.[18] Další klimatické 

charakteristiky uvádím v kapitole 2.4. 

Čistička se skládá ze dvou hlavních nádrží A a B. Jedná se o soustavu biologických 

rybníků, ve kterých se přirozenou sukcesí začaly vyskytovat typicky mokřadní rostliny 

resp. rostliny využívané pro čištění odpadních vod. 

V nádržích B dochází k sedimentaci. Část nádrže A má charakter kořenové čistírny 

odpadních vod. Kořenová čistírna odpadních vod (KČOV) využívá přirozené biochemické 

procesy, probíhající ve vodním a mokřadním prostředí, k odstraňování znečišťujících látek 

z vody. Jedná se tedy o umělý mokřad, což je komplex zvodnělého nebo mělce 

zaplaveného zemního lože, vegetace, živočichů a vody. Kořenové čistírny využívají 

samočistící pochody, které probíhají v porézním půdním prostředí za spoluúčasti 

rostlin.[15] 

ZÚ a okolí je velmi silně ovlivněno důlními vlivy. Pokles některých částí oblasti více 

než o 2m není výjimkou. V současné době okolo biologických rybníků dochází 

k rekultivaci a je možné, že uváděné pozice některých objektů se budou v budoucnu lišit. 

Podrobné informace o objektech uvádím v kapitole 5.1. 
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5.1 Přehled a charakteristika objektů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 4: Letecký snímek situace objektu ČOV, Zdroj: www.mapy.cz 2009 

1. Přítok otevřeným kanálem 

2. Průsaky 

3. Rozdělovací objekt 

4. Sedimentační nádrže B1, B2 

5. Přepady 

6. Nádrž A1 – Kdyně 

7. Retenční nádrž 

8. Odtok do Lázecké stružky 

9. Potrubí vratné vody 

Původní nákres situace objektu je doložen v přílohách viz. Příloha č. 1: Původní nákres 

situace objektu ČOV. 

5.1.1 Přítok otevřeným kanálem 

Na závodě Lazy se soustřeďují odpadní vody do jednotné kanalizace. Odpadní vody 

tečou otevřeným kanálem k rozdělovacímu objektu. Během transportu odpadních vod 

kanálem dochází k částečné sedimentaci nerozpustných látek. Břehy kanálu jsou tvořené 

bylinnými a keřovými porosty do výšky 2m. Taky se rozšířil do prostoru kanálu Orobinec 

širokolistý (Typha latifolia) a Rákos obecný (Phragmites australis). 

 

Tabulka č. 14: GPS souřadnice přítoku otevřeným kanálem 

GPS souřadnice 49°50'5.238"S, 18°26'56.04"V  
Délka 310m 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

5 
6 

7 

8 

9 
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5.1.2 Průsaky 

Před rozdělovacím objektem se mísí odpadní vody s průsaky a povrchovými vodami 

soustředěnými do nádrže „Talianka“. Jednou ročně, týdenním měřením se určuje množství 

těchto vod a dochází k odpočtu od znečištění (viz. odstavec 3.3.5). Důlními vlivy došlo 

k propadu místa měření a zároveň k prolomení hráze „Talianky“. Průsaky tak 

nekontrolovaně odtékají do sedimentačních nádrží.  

Tabulka č. 15: GPS souřadnice průsaky 

GPS souřadnice 49°50'8.191"S, 18°26'53.672"V  

5.1.3 Rozdělovací objekt 

Jednoduchý rozdělovací objekt (viz. Obrázek č. 5) slouží k rozdělení odpadních vod 

mezi sedimentační nádrže B1, B2. Sestává z dvou přilehlých skruží. Rozdělování je na 

principu přehrazení vstupu do jedné ze skruží. 

 
Obrázek č. 5: Rozdělovací objekt, Foto: D. Kaminski 2008 

Tabulka č. 16: GPS souřadnice rozdělovacího objektu 

GPS souřadnice 49°50'8.339"S, 18°26'50.878"V  
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5.1.4 Nádrže čištění prvního stupně 

Vody vstupující do čisticího procesu obsahují škálu znečišťujících látek od pevných 

částic až po rozpustné sloučeniny. Pevné částice se usazují na dně sedimentačních nádrží 

B1 (viz. Obrázek č. 6) a B2. 

 
Obrázek č. 6: Vtok do sedimentační nádrže B1, Foto: D. Kaminski 2008 

Gravitační princip usazování kalu je dostatečně efektivní pro eliminaci většiny 

tuhých znečišťujících látek z odpadních vod. V menším množství se odbourává i organické 

znečištění.[16] Doba zdržení odpadní vody v nádržích je zhruba 1 týden. Provoz nádrží 

se reguluje rozdělovacím objektem. Každá nádrž může být v provozu až po dobu několika 

let. Po uplynutí doby funkčnosti nádrže, dojde k přesměrování vody do nádrže druhé. 

Následně dochází k vybagrování sedimentu. Ten se suší a používá se jako přídavek 

do paliva. 

Tabulka č. 17: GPS souřadnice nádrže čištění prvního stupně 

GPS souřadnice B1 49°50'9.192"S, 18°26'46.156"V 
 B2 49°50'12.053"S, 18°26'48.513"V  
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5.1.5 Přepady 

Dva přepady tvoří železobetonové šachty (jímky). Přepadové hrany jsou vyzvednuty 

do výšky max. obsahu sedimentačních nádrží. Na každé jímce se nachází železná mříž, 

oddělující hrubé nečistoty jako spadlé dřeva, plovoucí odpadky atd. Z jímek vede ocelové 

potrubí pod hrázi mezi B a A, které zajišťuje průtok odpadní vody do nádrže A (viz. 

Obrázek č. 7). 

Tabulka č. 18: GPS souřadnice přepady 

GPS souřadnice Přepad 1 49°50'10.797"N, 18°26'44.468"V  
  Přepad 2 49°50'13.024"N, 18°26'46.379"V  

 

 
Obrázek č. 7: Přepad z nádrže B1 do A1, Foto D. Kaminski 2008 
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5.1.6 Nádrž čištění druhého stupně 

Ze sedimentačních nádrží se voda dostává přepadem (viz. Obrázek č. 8) do nádrže A1 

(nádrž Kdyně). V minulosti byla tato nádrž analogicky rozdělená podle sedimentačních 

nádrží na A1 a A2. Z důvodu důlních vlivů došlo k propadu hráze a spojení těchto nádrží. 

Do nádrže A1 proudí vody bez tuhých znečišťujících látek. Hlavní podíl na znečištění 

mají rozpuštěné anorganické soli a organické znečištění charakterizované jako CHSKCr a 

BSK5. Doba zdržení v nádrži je kolem 2 měsíců. 

Přepady ústí přímo do bohatého porostu Orobince širokolistého (Typha latifolia) a 

Rákosu obecného (Phragmites australis). Tyto dvě rostliny jsou nejčastěji využívané pro 

kořenové čistírny odpadních vod.[16] 

 
Obrázek č. 8: Přepad z nádrže B2, Foto: D. Kaminski 2008 

 

Tabulka č. 19: GPS souřadnice nádrže čištění druhého stupně 

GPS souřadnice 49°50'11.895"S, 18°26'36.959"V  

5.1.7 Retenční nádrž 

Nádrž slouží k regulaci množství vypouštěné vody do recipientu. 

Tabulka č. 20: GPS souřadnice retenční nádrže 

GPS souřadnice 49°50'14.173"S, 18°26'22.448"V  
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5.1.8 Čerpání vratné vody 

Před vyústěním čištěné vody do povrchových vod, se vratným potrubím čerpá vratná 

voda. Tato voda druhotné jakosti je využívaná na proces úpravy uhlí. 

Tabulka č. 21: GPS souřadnice čerpací stanice vratné vody 

GPS souřadnice 49°50'14.173"S, 18°26'22.448"V  

5.1.9 Vypouštění do povrchových vod 

Závod Lazy vlastní povolení na vypouštění odpadních vod (viz. Příloha č. 2: 

Povolení pro  vypouštění do povrchových vod udělené vodoprávním úřadem) do vodního 

toku Doubravská Stružka (viz. Tabulka č. 22). 

Tabulka č. 22: Charakteristika recipientu 

Vodní tok: Doubravská Stružka 
Povodí: 2-03-02-004  
Katastrální území: Orlová 
Kraj: Moravskoslezský 
Plocha povodí: 10 574 081m2 
Vypouštění v říčním km. 14,115km 
Povolené maximální množství zneč. 140l·s-1 
Povolené průměrné množství zneč. 76l·s-1; 6 575m3·den-1; 2 400 000 m3·rok-1 
Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí  900-1000mm 

Zdroj: http://geoportal.cenia.cz/ 2009, [18] 

V kvalitě: 

hodnoty „p“ – přípustná koncentrace 

hodnoty „m“ – maximální koncentrace, nepřekročitelná 

Tabulka č. 23: Povolené přípustné koncentrace vypouštěných odpadních vod do povrchových vod 

Ukazatel hodnoty „p“ hodnoty „m“     
  mg·l-1 mg·l-1 max. g·s-1 t·rok-1 
CHSKCr  60 100 9,5 180 
BSK5 20 30 2,85 60 
NL-V 35 70 6,65 105 
N-NH4 5 10 0,95 15 
RAS 2000   4800 
Pcelk. 1   3 
Fe 0,5   1,5 
Mn 0,2   0,6 
Cd sledovat    
Hg sledovat    
pH 6-9    

 

Aktuální povolení založené na NV č. 61/2003 Sb. je platné do 31.12.2010 
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6 Vybrané znečišťující látky, komparace dat 

6.1 Rozpuštěné anorganické soli 

6.1.1 Komparace dat vstup/výstup 

Porovnáním obsahu RAS v důlních vodách, před vstupem do procesů čištění 

a na ústí do povrchových vod, zjistíme jak účinné jsou procesy čištění (viz. Graf č. 1). 

K analýze jsou použita data koncentrací RAS v důlních vodách, protože zde se vyskytují 

v největším množství, před smísením s ostatními odpadními vodami.  
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Graf č. 1: Porovnání koncentrací RAS v důlních vodách a na výtoků 

Z grafu lze vyčíst evidentní pokles koncentrací RAS oproti obsahu v důlních vodách 

(žlutý sloupec) a na vyústění po dvouměsíčním zdržení (fialový sloupec). Tento pokles 

není způsoben účinným čisticím procesem, ale může být důsledkem naředění důlních vod 

ostatními odpadními vodami. Po porovnání koncentrací RAS (viz. Graf č. 2) již 

naředěných vod zjistíme, že koncentrace kolísá v různých intervalech. 
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Graf č. 2: Porovnání koncentrací RAS vstup/výstup 

Zatím co během dubna roku 2006 koncentrace RAS klesla téměř o polovinu 

v dalších měsících dokonce koncentrace stoupla nad vstupní hodnoty. Tato skutečnost 

poukazuje na nepřítomnost čistících procesů odstraňujících RAS. Koncentrace je 

snižována pouze naředěním vod obsahujících RAS dalšími odpadními vodami. Výstupní 

hodnoty mohou být vyšší z důvodu jiné doby zdržení, než předpokládáme a měnícím se 

množství ředící a čerpané vody. 

6.1.2 Závěry a platná legislativa  

Koncentrace jsou snižovány pomocí naředění. Po naředění důlních vod koncentrace 

RAS nepřekračují povolené limity udělené vodoprávním úřadem pro vypouštění odpadních 

vod (viz. Graf č. 2). 
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Hmotnost RAS vypouštěné do recipientu také nepřesahuje povolené množství 

viz. Tabulka č. 24. 

Tabulka č. 24: Hmotnost RAS v odpadních vodách 

Ukazatel 2006 2007 Limit 
RAS 2589,2t 2899,5t 4800t/rok 

Výpočet hodnoty s pravděpodobností nepřekročení 90 % (C90): 

Výpočet podle novely ČSN 75 7221 z října 1998 - "Klasifikace jakosti povrchových 

vod". 

Hodnoty ukazatele se seřadí do sestupné řady podle velikosti c1 = nejvyšší hodnota, 

c2 = druhá nejvyšší hodnota... atd. Do sestupné řady postačí sestavit k nejvyšších hodnot. 

Tato pomocná proměnná se vypočítá podle rovnice: 

k = (0,1 × n + 0,34)  

n = počet pozorování 

k = hodnota zaokrouhlená nahoru na celé číslo 

Hodnoty C90 se vypočítají dle rovnice: 

C90 = (d90 × ck-1) + ( 1 – d90 ) × ck 

d90 = k - 0,1 × n - 0,34 

RAS výtok 

k = (0,1 × n + 0,34) 

n = počet pozorování 

k = hodnota zaokrouhlená nahoru na celé číslo 

Hodnoty C90 se vypočítají z rovnice: 

c90 = (d90 × ck-1) + ( 1 – d90 ) × ck 

d90 = k - 0,1 × n - 0,34 

( )

( ) ( ) mg/l1900cd1cdC

1,9240,34n0,1kd

30,34n0,1k

24n

k901k9090

90

=×−+×=
=−×−=

≅+×=
=

−

 

Povolení vodoprávního úřadu (viz. Tabulka č. 10) dovoluje vypouštět vody 

z koncentraci do 2000mg/l RAS. Tato hodnota je maximální přípustnou koncentrací a je 

založená na neaktualizovaném NV č. 61/2003. Podle NV č. 229/2007 se limity určují 
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pomocí hodnoty C90. Hodnota C90 pro koncentrace RAS z období 2006-2007 je 1900mg/l. 

Předpokládá se, že další povolení bude založeno na tomto statistickém výpočtu. 

6.1.3 Známé metody separace 

Jednou z metod odstranění RAS z odpadních vod jsou membránové pocesy 

s tlakovou hybnou silou. K těmto procesům náleží mikrofiltrace (MF), ultrafiltrace (UF), 

nanofiltrace (NF) a reverzní osmóza (RO). Membránové procesy se dají využít na široké 

spektrum látek nebo částic. Jejich přehled je znázorněn na následujícím obrázku. 

 
Obrázek č. 9.: Základní přehled velikosti částic a membránových procesů 

Velikost části rozpuštěných anorganických solí je v řádu tisícin ηm. Tento fakt 

umožňuje prakticky použít pro jejich odstranění z odpadní vody proces nanofiltrace nebo 

reverzní osmózy. Proto jsou tyto metody používané všude tam, kde je potřeba snížit obsah 

RL např. anorganických solí.[7] 

Principem separace je využití rozdílných fyzikálně-chemických vlastností látek 

a částic v separované směsi. Nejčastěji se jedná o velikost částici (MF, UF, NF, RO), 

difusivitu a elektrický náboj. 
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Výstupem separačních procesů jsou dva kvalitativně odlišné proudy. Proud, který 

prostupuje membránou zvaný permeát, a proud látek zadržený membránou zvaný 

retentát. [10]  

Tato metoda umožňuje oddělit RAS z odpadní vody. Dochází k soustředění RAS do 

retentátu, ze kterým je nutné posléze nakládat. Z ekonomického hlediska je toto nakládání 

velmi nevhodné, vzhledem k množství RAS a množství odpadních vod. Proto je vhodnější 

se zaměřit na jiné způsoby odstranění RAS z odpadní vody 

6.1.4 Geochemický model mokřadního systému 

Mineralizované důlní vody, by se z hlediska vlivu na ŽP, neměly vypouštět do 

vodních toků. Jednou s možností předčištění těchto vod je vybudování nebo zřízení 

mokřadního systému. Známý geochemický model mokřadního systému v České republice 

na lokalitě Zlaté Hory, pomáhá porozumět procesům eliminujícím mineralizované důlní 

vody. Mokřad pomohl sestavit základní geochemický model procesů v přírodních 

mokřadních systémech. 

Zkušenosti a informace získané provozem tohoto modelu mohou být zdrojem 

cenných informací ke zdokonalení čistících procesů na lokalitě Lazy.[20] 
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6.2 Organické znečištění 

6.2.1 Komparace dat vstup/výstup 

Porovnání dat na vstupu do procesu čištění a výstupu můžeme určit odbourávání 

organického znečištění během procesu úpravy odpadních vod (viz.Graf č. 3).  
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Graf č. 3: Porovnání koncentrací CHSKCr vstup/výstup* 

Z grafu je zřejmý rozdíl mezi koncentracemi na vstupu (modrý sloupec) a na výstupu 

(fialový sloupec). Můžeme usoudit, že zde probíhá eliminace organického znečištění. 

6.2.2 Závěry a platná legislativa  

Koncentrace CHSKCr nepřesahují platné limity udělené vodoprávním úřadem (viz. 

Tabulka č. 25). 

Tabulka č. 25: Koncentrace a hmotnost CHSKCr v odpadních vodách 

 2006 2007  
Ukazatel průměr průměr Limit 
CHSKCr 17,2mg/l 16,94 mg/l 60mg/l 
 28,6 t/rok 29,1 t/rok 180t/rok 

 

                                                 
* Prosinec 2007, nebylo měřeno 
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Výpočet hodnoty s pravděpodobností nepřekročení 90 % (C90): 

Výpočet podle novely ČSN 75 7221 z října 1998 - "Klasifikace jakosti povrchových 

vod". 

Hodnoty ukazatele se seřadí do sestupné řady podle velikosti c1 = nejvyšší hodnota, 

c2 = druhá nejvyšší hodnota... atd. Do sestupné řady stačí sestavit k nejvyšších hodnot. 

Tato pomocná proměnná se vypočítá podle rovnice: 

k = ( 0,1 . n + 0,34 ) 

n = počet pozorování 

k = hodnota zaokrouhlená nahoru na celé číslo 

 

Hodnoty C90 se vypočítají z rovnice: 

C90 = ( d90 × ck-1) + ( 1 – d90 ) × ck 

d90 = k - 0,1 × n - 0,34 

CHSKCr výtok 

k = ( 0,1 × n + 0,34 )  

n = počet pozorování 

k = hodnota zaokrouhlená nahoru na celé číslo 

Hodnoty C90 se vypočítají z rovnice: 

c90 = ( d90 × ck-1) + ( 1 – d90 ) × ck 

d90 = k - 0,1 × n - 0,34 

( )

( ) ( ) mg/l9316,02cd1cdC

1,9240,34n0,1kd

30,34n0,1k

24n

k901k9090

90

=×−+×=
=−×−=
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Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Emisní standardy ukazatelů 

přípustného znečištění odpadních vod pro kategorii ČOV <500EO je emisní limit pro 

CHSKCr C90=150mg/l. Tato hodnota je splňována. Recipient není ohrožen ve smyslu 

tohoto nařízení. 

6.2.3 Metody odbourávání organického znečištění 

Hodnoty CHSKCr jsou v souladu s platnou legislativou. V mokřadním prostředí 

s makrofyty probíhají fyzikální, chemické, a fyzikálně chemické procesy. Podle 
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teoretických poznatků je důležitý význam vegetace v procesu čištění. Rostliny využívají 

živiny a stopové prvky ke tvorbě biomasy. Výrazně snižují riziko eutrofizace. Podporují 

rozvoj společenstev organizmů, charakteristických pro plnou funkci čistících procesů. 

V zimě svým opadem tvoří izolační vrstvu filtrační části – výrazně snižují hloubku 

promrzání a také tvoří estetickou funkci krajiny. 

Biologické procesy rozkladu dusíkatých organických látek zabezpečují 

mikroorganismy. Probíhá např. nitrifikace, denitrifikace, rozklad organických 

a anorganických sloučenin fosforu.[16] Zjednodušené schéma průběhů čistících procesů 

uvádím na Obrázek č. 10. 

 

Zdroj: [16] 

Obrázek č. 10: Schéma průběhu čistících procesů v mokřadním prostředí vegetační kořenové čistírny 
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Účinnost 

Prezentovaná účinnost je vypočítána z hodnot vstupu a výstupu (viz. Graf č. 4). 

Počítá se s dvouměsíčním zadržením čištěné vody. 

n = měsíc odběru 

vtok = hodnota CHSKCr na vtoku do procesu úpravy 

výtok = hodnota CHSKCr na výtoku do recipientu 

η = účinnost čistících procesů v procentech 

( )
100%

vtok

výtok-vtok
η

n

2nn ⋅







= +   

Průměrná účinnost η = 82,73% 
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Graf č. 4: Účinnost odbourávání CHSKCr 

Je zřejmé, že účinnost není stálá, v některých měsících dosahuje 100% někdy <10%. 

Vysoká účinnost je způsobena naředěním vod obsahujících organické znečištění, čili 

snížením koncentrací organického znečištění − malé koncentrace pro odbourávání. Vlivy, 

způsobující nízkou účinnost, nejsou zcela jednoznačné, je potřeba důkladnější analýzy dat 

pro vyhodnocení pravdivých tezí (může byt způsobeno obsahem toxických látek). 

Podle tabulky 1b: Emisní standardy: přípustná minimální účinnost čištění 

vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku) v příloze č. 1 k NV 229/2007 
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pro čistírny odpadních vod <EO 500 je přípustná hodnota 70% účinnosti čištění. Procesy 

eliminace jsou dostatečné. 
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7 Diskuze 

Snižování koncentrací rozpustných látek z důlních vod ze závodu Lazy je 

zapříčiněno naředěním důlních vod ostatními odpadními vodami. Tato skutečnost 

umožňuje splňovat povolené koncentrace i hmotnostní limity udělené vodoprávním 

úřadem. 

Organické znečištění se odbourává v dostatečné míře. Je to mezi jinými způsobeno 

naředěním vod, čili snížením koncentrací. Samovolný výskyt typických mokřadních rostlin 

poukazuje na přítomnost živin v odpadní vodě, které jsou tyto rostliny schopné asimilovat. 

Z dostupných dat není možné určit v jaké míře se jejich přítomnost podílí na čistících 

procesech. 

Protože závod Lazy využívá soustavu biologických rybníků pro čištění odpadních 

vod, je možné do budoucna uvažovat o využití a intenzifikaci přírodních čistících procesů, 

které by spolu např. s membránovými procesy, čistily s velmi vysokou účinností. 

Pro úpravu čistících procesů je důležité důkladně zmapovat nynější mokřadní 

prostředí. Např. zvýšit množství odběrových profilů pro monitoring odbourávání ZL. 

Vhodným místem odběru jsou přepady z nádrží B a následně místa kolem středu 

nádrže A, kde končí porost mokřadních rostlin. Místa jsou znázorněná grafikou viz. 

Obrázek č. 11. 
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Obrázek č. 11: Návrh odběrových profilů 

Odběry v těchto místech by ujasnily na kolik má mokřadní prostředí, které se 

přirozenou sukcesí vyskytlo na těchto místech, vliv na odbourávání ZL z odpadních vod 

závodu Lazy. 
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8 Závěr 

V rámci přípravy bakalářské práce jsem se blíže seznámil s problematikou nakládání 

odpadními vodami na funkčním hlubinném dole závod Lazy. Zajímal jsem se hlavně 

o způsob nakládání s důlními a ostatními odpadními vodami. Cílem práce bylo popsat 

soustavu rybníků vstupujících do procesů úpravy odpadních vod, a dle dostupných 

informací zhodnotit kvalitu vypouštěných vod. Tyto data byla poskytnuta s laskavým 

svolením ředitele Dolů Karviná ing. Pavlem Hadrovou pro účely bakalářské práce (viz. 

Příloha č. 3). 

Výsledná hodnocení byla srovnávána s povolením vodoprávního úřadu pro vypouštění 

odpadních vod (viz. Příloha č. 2), které vychází z neaktuálního NV č. 61/2003 Sb., 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 

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

o citlivých oblastech. 

Nakládání s odpadními vodami na závodě Lazy je v souladu s platným povolením (do 

31.12.2010), avšak s nástupem NV č. 229/2007 Sb. můžeme očekávat zpřísnění limitů. 

V budoucnu bude nutné nejenom ředit vody na povolenou koncentraci, ale i vhodnými 

metodami odstraňovat nejzávažnější kontaminanty. 

Na území závodu Lazy se přirozenou cestou vyskytlo mokřadní prostředí. Závod 

Lazy tak vlastně neúmyslně využívá přírodní procesy pro úpravu odpadních vod 

z provozu. V jaké míře mokřadní prostředí přispívá k procesům čištění není zcela jasné. Je 

třeba tyto pochody na lokalitě Lazy důkladněji prozkoumat. 

Využití přírodních procesů k čištění odpadních vod z dolů je v České republice 

neobvyklým způsobem jejich nakládání. A v budoucnu může být řešením pro mnohé 

těžební lokality. 

Tato problematika bude nadále rozpracována v diplomové práci. 
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