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ABSTRAKT 

 Cílem práce je návrh řešení problematiky vypouštěných důlních vod na Dole ČSM 

a Dole Darkov. Tyto vody se vyznačují zvýšeným množstvím nerozpuštěných látek a jako 

řešení tohoto problému byla zvolena výstavba sedimentační nádrže. Návrh nádrže 

je zpracován na základě dat týkajících se důlních vod získaných na dolech za období 2004 

až 2009 a výsledků provedených sedimentačních zkoušek vypouštěných důlních vod.  

 Podle těchto podkladů bylo navrženo několik variant nádrží. Nejoptimálnější 

varianta byla zpracována a je podložena výkresy uvedenými v příloze. 

   

Klí čová slova:    

Sedimentační nádrž, nerozpuštěné látky, důlní vody. 

 

 

ABSTRACT 

 The goal of this work is a proposal addressing discharged water from the mine 

CSM and mine Darkov. These waters are characterized by an increased amount 

of suspended solids and as solution was chosen  the construction of sedimentation tanks. 

Motion sedimentation tanks is prepared on the basis of data on mine water collected 

of these mines for the period 2004 to 2009 and the results of the sedimentation tests 

of discharged water. 

 Against this background these documents has been proposed several possible 

solutions of dams. The optimal variant was developed and is supported by drawings 

in an annex.  
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1. ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 Diplomová práce se věnuje návrhu koncepce usazovací nádrže pro Důl ČSM a Důl 

Darkov. Navrhovaná nádrž bude sloužit pro usazování nerozpuštěných látek obsažených 

v důlních vodách z těchto dvou podniků. V dnešní době je důlní voda z Dolu Darkov 

sváděna spolu s důlními vodami Dolu ČSM společným potrubím a vypouštěna v souladu 

s příslušnou legislativou do Karvinského potoka. V této souvislosti dochází k jeho zanášení 

zmiňovanými nerozpuštěnými látkami, což má negativní dopad na tok samotný i okolní 

životní prostředí. 

 Cílem práce bylo zhodnocení stávající situace, posouzení získaných informací 

o obsahu nerozpuštěných látek v důlních vodách z těchto dvou dolů od roku 2004  do roku 

2009, výběr vhodné lokality pro navrhovanou nádrž a samotný návrh sedimentační nádrže. 

 Teoretická část práce byla věnována popisu současného stavu nakládání s důlními 

vodami Dolu ČSM a Dolu Darkov. Byl posuzován typ vypouštěných důlních vod, způsob 

jejich odvádění a vypouštění ze závodů. Proces sedimentace a kalové hospodářství. Dále 

výběr vhodné lokality pro uvažovanou nádrž a popis současného stavu vybraného místa. 

Byly zjišťovány možné negativní dopady a právní opatření pro vypouštění důlních vod 

do vod povrchových podle příslušné legislativy. Byla popsána opatření provedena 

zájmovými doly pro omezení negativních dopadů vypouštěných důlních vod 

do Karvinského potoka.  

 V praktické části byly na základě získaných informací a výsledků experimentálního 

ověření problému, provedením sedimentační zkoušky, navrženy možné typy 

sedimentačních nádrží.  Na základě konzultace na Hydroprojektu CZ, a.s. bylo navrženo 

několik možných variant nádrží. Nejvhodnější varianta byla zpracována a je podložena 

výkresy uvedenými v příloze práce číslo 1 - Výkresová dokumentace k návrhu koncepce 

sedimentační nádrže. 
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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

2.1. Základní údaje 

 Důl ČSM Stonava i Důl Darkov patří do společnosti OKD, a.s., která je součástí 

nizozemské průmyslové skupiny New World Resources N.V. Těžba uhlí probíhá 

v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko – karvinském 

revíru.  

 V současné době probíhá těžba v pěti dolech: Důl Karviná, pod který spadá závod 

ČSA a závod Lazy, Důl ČSM, organizačně členěn na závod ČSM – sever a ČSM – jih, 

Důl Darkov, jehož součástí je závod Darkov a 9.květen, Důl Paskov, který v současnosti 

tvoří závod Staříč, a Důl Frenštát udržovaný v konzervačním režimu a je taktéž 

organizačně dělen na Frenštát – západ a Frenštát – východ. [1]  

 

Obrázek 1: Schéma působení OKD, a.s. 

  

  Důl ČSM se nachází ve východní části Ostravsko - karvinské dílčí pánve. Územně 

je členěn do dvou oblastí - sever a jih, se samostatnými dvojicemi úvodních a výdušných 

jam. Organizačně je členěn na dva těžební závody, závod ČSM - sever a závod ČSM - jih. 

Úpravna je v lokalitě sever a má kapacitu 1100 t za hodinu. Dobývací prostor se nachází 

v katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice a Chotěbuz. Díky rozsáhlé investiční 

výstavbě v 90.letech a po roce 2000 se předpokládá životnost dolu nejméně do roku 2028. 
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 Výstavba prohlášená za stavbu mládeže začala 16. června 1959. Kvůli 

komplikovaným hydrogeologickým a plynovým poměrům bylo možné zahájit těžbu 

až koncem roku 1968. [1]  

 Důl Darkov se nachází taktéž ve východní části Ostravsko – karvinské dílčí pánve. 

V současné době je největším hlubinným těžebním komplexem v České republice. Důl 

zahrnuje tři samostatné dobývací prostory – Darkov, Karviná Doly II, Stonava. Úpravna 

Dolu Darkov  se nachází přímo na závodě Darkov a její jmenovitá kapacita činí 800 tun 

za hodinu. Historie  dolu Darkov zasahuje až do poloviny 19.  století. V tehdejších dobách 

byla založena řada nových dolů, které byly později do komplexu Dolu Darkov 

zakomponovány. [1]  

[2] 

Obrázek 2: Schéma umístění Dolu ČSM a Dolu Darkov 

  

2.2.  Ostravsko – karvinský revír 

 Ostravsko – karvinský revír se nachází v Hornoslezské pánvi, která zaujímá plochu 

asi 7 000 km2. Celá oblast je rozdělena na čtyři dílčí pánve: ostravskou, petřvaldskou, 

karvinskou a frenštátskou. 

DŮL ČSM - jih 

DŮL ČSM - sever 

DŮL DARKOV 
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 Důl ČSM a Důl Darkov se nachází v oblasti mezi bludovickým zlomem 

a orlovskou strukturou. 

 [3] 

Obrázek 3:  Schéma Ostravsko – karvinského revíru 

  

2.3. Důlní vody  

 Dle § 40 odstavec 1 zákona č. 44/1988 Sb.[4] jsou důlní vody 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 nadložní, podloží 

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

povrchovými nebo podzemními vodami. 

 Důlní vody vznikají v každém důlním díle a z hlediska bezpečnosti důlního 

provozu a zajištění stabilní úrovně hladiny důlních vod se musí čerpat i z nečinných – 

uzavřených dolů. Tyto vody jsou poté řízeně čerpány z důlního díla a na základě 

vodoprávního povolení vypouštěny do povrchových popřípadě podzemních vod nebo 

je možní tyto vody využívat pro vlastní potřebu organizace. Vypouštěné důlní vody musí 

odpovídat stanoveným limitům, aby nedošlo k ohrožení kvality vody v tocích a okolního 

životního prostředí.  



Bc. Miroslava Grimmová: Návrh koncepce usazovací nádrže pro Důl ČSM a Důl Darkov 

2010 5 

 Důlní vody nepředstavují jen škodlivý ekologický faktor. Pro svou vyšší teplotu, 

minerální látky a ionty obsažené v těchto vodách se využívají i pro léčebné účely zejména 

v lázeňství. V Ostravsko – karvinském revíru jsou využívány v lázních Darkov a v lázních  

Sanatoria Klímkovice. 

 

2.3.1. Důlní vody Dolu ČSM a Dolu Darkov 

 Důlní vody na Karvinsku jsou detritového původu. Jsou to silně mineralizované 

jodobromové vody a jsou vypouštěny do Karvinského potoka. Vody v této oblasti jsou pod 

vyšším tlakem methanu. V určitých místech tudíž vyvěrají samy na povrch, jako je tomu 

například v darkovských lázních. 

 

2.3.2.  Odvádění důlních vod v podzemí  

Důlní vody se čerpají ze tří lokalit - Dolu ČSM – jih, Dolu ČSM – sever a Dolu 

Darkov. Důlní vody akumulované v podzemních žumpovních překopech, ve kterých 

dochází k primární sedimentaci kalů obsažených v důlních vodách, jsou čerpány pomocí 

čerpacích stanic, ČS, které jsou umístěny na každém patře. Z těchto pater a z čerpacího 

místa, ČM, je voda sváděna do hlavních čerpacích stanic, HČS, a je odváděna na povrch. 

Zjednodušené schéma čerpání důlních vod je uvedeno na schématu níže: 
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Obrázek 4: Zjednodušené schéma čerpání důlních vod na Dole ČSM 

 

2.3.3. Odvádění důlních vod na povrchu 

   Důlní vody z Dolu ČSM – jih jsou dopravovány potrubím DN 350 na závod sever 

spolu s většinou inženýrských sítí a je napojeno na ocelové potrubí důlních vod DN 500. 

Napojení je v nejvyšším místě u šachetní budovy vtažné jámy. Délka úseku potrubí důlních 

vod mezi závody sever a jih je 1,99 km. Profil potrubí DN 500 je zachován od napojení 

potrubí ze závodu jih až po vyústění do Karvinského potoka. Potrubí je vedeno 

na ocelových rektifikovatelných podpěrách podél vlečky na Důl Darkov, kde je v kilometru 

2,455 napojeno ocelové potrubí 2x DN 300 z Dolu Darkov na potrubí Dolu ČSM . Celková 

trasa vedení vod je umístěna na povrchu, pouze přechod pod vlečkou OKD je proveden 

v zemi. Potrubí důlních vod ústí do Karvinského potoka v km 5,590 cca 1,0 m nad 

hladinou vody. Celková délka potrubí, odvádějícího důlní vody činí 6 793 m.  [5]  
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 Obrázek 5: Zjednodušené schéma čerpání důlních vod na povrchu 

 

2.4. Karvinský potok 

 Karvinský potok je levým přítokem řeky Olše spolu se Soleckým potokem. Patří 

do povodí řeky Odry.  

 Karvinský potok prošel řadou rekultivačních úprav od roku 1997. Území bylo 

postiženo výraznými poklesy vlivem hornické činnosti, které narušily koryto Karvinského 

potoka. Jeho koryto bylo ve velkém množství zaneseno uhelnými kaly obsažených 

v důlních vodách a byly narušeny odtokové poměry. Tok byl podroben sanaci a bylo 

vybudováno nové koryto potoka. Důležitou úpravou bylo zamezení podmáčení území tak, 

aby ukončení rekultivace území plnilo funkci lesní krajiny. [6]  

Tabulka 1: Identifikační údaje Karvinského potoka 

Tok Karvinský potok 

Id. útvaru 20535010 

Povodí Odra 

Typ povodí 32114 

Typ Tekoucí voda 

Hydrologické číslo 2-03-03-0671 

[7] 

2.4.1. Vypoušt ění důlních vod do Karvinského potoka 

 Důlní vody se do Karvinského potoka vlévají cca 10 m  před křížením s hlavní 

silnicí II/472 Ostrava – Karviná na území Statutárního města Karviná. Potok je přes cestu 

převáděn přes propustek.  

 

DN 500 

DN 500 DN 350 

DN 500 

Důl 
Darkov  

Důl 
ČSM 

–  
Jih  

Důl 
ČSM 

–  
Sever  

DN 300 

Induk ční 
průtokom ěr 
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 Vypouštění důlních vod do Karvinského potoka je povoleno na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství 

na období od 1.1.2009 až do 31.12. 2012 [8]. Toto povolení je vydáno pro celou společnost 

OKD, a.s..  

 Povolení pro OKD, a.s., VOJ Důl ČSM, lokalita ČSM – sever a ČSM – jih, 

společné vypouštění s Dolem Darkov do Karvinského potoka, katastrální území Karviná – 

Doly, je povoleno v množství: 

Tabulka 2: Množství vypouštění důlních vod dle povolení MKÚ 

OBDOBÍ Q (m3/rok) 

rok 2009 4 000 000 

rok 2010 4 000 000 

rok 2011 4 300 000 

rok 2012 4 400 000 

   

Některé podmínky stanovené rozhodnutím [8]:  

1. Jakost důlních vod musí být sledována v ukazatelích RAS, Cl-, SO4
2-, NL, Fe, Mn, 

PAU a C10 – C40. Místo odběru vzorků pro kontrolu kvality se stanovuje na odtoku 

do vod povrchových.  

2. Vzorky důlních vod jsou odebírány jako směsný dvouhodinový vzorek získaný 

sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběry jsou 

odebírány 1x měsíčně rovnoměrně rozložené v průběhu celého roku a nejsou 

odebírány za neobvyklých situací, například při silných deštích a povodních.  

3. Provozovatel musí v termínu do 31. ledna kalendářního roku zasílat příslušnému 

vodoprávnímu úřadu, Povodí Odry, státní podnik a Výzkumnému ústavu 

vodohospodářskému T.G. Masaryka, pobočka Ostrava, údaje o množství a kvalitě 

vypouštěných důlních vod. 

4. Do 31.12. 2010 musí podnik předložit krajskému úřadu návrh na opatření ke zmírnění 

nepříznivého vlivu slaných důlních vod na jakost vod povrchových, který musí být 

projednán se správcem povodí, Povodí Odry, státní podnik.  
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2.5. Oblast umíst ění navrhované nádrže 

 Navrhovaná nádrž je umístěna v oblasti Karviná – Doly. Katastrální číslo oblasti 

je 1797/30 a spadá pod společnost OKD Rekultivace. Území je ohraničeno z jedné strany 

haldou a z druhé hlavní státní silnicí číslo II/472 Ostrava – Karviná. Katastrální mapa 

umístění nádrže je uvedena v příloze 2.  

 Tabulka 3: Informace o oblasti umístění nádrže 

INFORMACE O PARCELE 

Parcelní číslo: 1797/3 
Výměra [m 2]: 19 308 
Katastrální území: Karviná - Doly 664103 
Číslo LV: 480 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Určení vým ěry: Za souřadnic v S - JTSK 
Druh pozemku: lesní pozemek 

  

VLASTNICKÉ PRÁVO 

Jméno Adresa 
OKD, Rekultivace, a.s. Dělnická 884/41, Havířov, Prostřední Suchá, 735 64 

[9] 

2.5.1. Morfologie území  

 Území umístění nádrže je vedeno jako lesní pozemek. Svah haldy a dno po stranách 

nádrže je pokryto smíšeným lesním porostem různého stáří a stupně devastace. Z druhu 

listnatých stromů se zde vyskytuje převážně dub, buk, bříza a jeřáb. V nižších patrech 

převládá hojný keřovitý porost. Ve střední části území je převážně travní porost. Po celé 

délce území je umístěno vedení vysokého napětí, které by v případě realizace stavby bylo 

nutno přeložit. Podél hlavní silnice, rovněž po celé délce oblasti, je umístěno potrubí 

DN 500, kterým je na Důl Lazy vedena užitková voda z Těrlické přehrady. Fotogalerie 

území je uvedena v příloze práce číslo 3. [10]    

  

2.5.2. Klimatické pom ěry 

 Z klimatického hlediska je lokalita situována v oblasti MT 10 (E. Quitt, 1975), 

popisované jako oblast mírně teplá s hlavními charakteristikami: 

průměrný počet letních dnů   40 – 50 
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průměrný počet ledových dnů   30 – 40 

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 – 120 

průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou   50 – 60 

průměrná teplota v červenci   17 – 18°C 

průměrná teplota v lednu - 2°C 

průměrný roční úhrn srážek 778 mm 

 Jelikož zdrojem přítoku mělkých podzemních vod jsou dešťové srážky, byly 

naměřeny dlouhodobé průměrné měsíční srážkové úhrny stanice Karviná za období 1901 – 

1980. [10] 

Tabulka 4: Měsíční srážkové úhrny 

Měs. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∑∑∑∑    

(mm) 41 35 43 53 81 97 111 100 61 66 48 42 778 

         

2.5.3. Hydrologické pom ěry 

 Z tohoto hlediska spadá oblast do regionu mělkých pozemních vod se sezónním 

doplňováním zásob. Náleží do povodí řek Olše a Stonávky. Průměrné měsíční stavy 

hladiny podzemních vody jsou nejvyšší v březnu a dubnu a nejnižší od září do listopadu. 

[10]  

 

2.5.4. Geomorfologické pom ěry 

 Z geomorfologického hlediska spadá lokalita do oblasti ostravské glacigenní pánve. 

Orograficky náleží toto území do soustavy Vněkarpatských sníženin celku Ostravská 

pánev, soustavy VIII B – 1 A Ostravská plošina (T. Czudek, 1976).  

 Celé území je významně ovlivněno činností člověka spojenou především s těžbou 

černého uhlí, díky níž vznikají výrazné antropogenní tvary absolutně měnící původní tvar 

reliéfu. Sesedáním vznikají poklesové kotliny, trhliny, zlomy a dochází i k sesuvům půdy. 

[10] 
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3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

 Důlní vody jsou vypouštěny do Karvinského potoka nárazově dle potřeby. 

Z důvodů zvýšených hodnot nerozpuštěných látek dochází v prostoru vypouštění důlních 

vod nánosy těchto nerozpuštěných látek, což může vést k uvolňování ropných látek, které 

se v těchto nánosech hromadí. Největším problémem je však zanášení koryta Karvinského 

potoka, zmenšování průtočného profilu a při snížených průtocích, v teplejším období, 

k tvorbě ostrůvků z těchto nánosů.  

 V roce 2008 ve dnech 10. – 11.6. došlo k rozsáhlé sanaci koryta potoka v délce 

cca 400 m od výpusti důlních vod po propustek přes hlavní silnici. V tomto prostoru došlo 

k vytvoření náplavového ostrůvku. Jelikož se jednalo o zvodnělý kal, bylo nutné tento kal 

odsát. Pro sanaci byla použita speciální cisterna a tímto způsobem byl odstraněn veškerý 

kal, který se nacházel na povrchu dnových sedimentů. Na kaliště Dolu Darkov bylo 

odvezeno 10 cisteren kalu o celkovém objemu 110 m3 a hmotnosti cca 150 tun.  

 V roce 2009 došlo k další sanaci stejného úseku potoka. Na úseku toku za hlavní 

silnicí byl vystaven přejezd přes potok a tok byl přes objekt převáděn dvojicí potrubí. 

Došlo k sednutí útvaru a propusti byly zčásti zasypány, načež hladina vody v toku stoupla. 

Zvýšení hladiny způsobilo nedostatečný průtok v úseku u vypouštění důlních vod 

a k opětovné tvorbě náplavových ostrůvků. V tomto případě byla sanací pověřena firma 

Rekultivace, OKD, a.s.. Pro sanaci zájmového úseku byla použita speciální technika 

organizace. Bylo vyčištěno dno i břehy zájmového úseku a zmiňovaný přejezd byl 

odstraněn. 

 Na čištění tohoto úseku toku byly vynaloženy vysoké finance. Není vyloučeno, že 

koryto bude nutné opět sanovat. V rozhodnutí o vypouštění důlních vod do Karvinského 

potoka je jednou z podmínek předložení do 31.12. 2010 opatření ke zmírnění nepříznivého 

vlivu vypouštění slaných důlních vod na jakost vod povrchových. Navrhovaná 

sedimentační nádrž by tedy mohla být tímto opatřením. 
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3.1. Experimentální ov ěření vytipovaných problém ů 

 V rámci diplomové práce byla provedena sedimentační zkouška vypouštěných 

důlních vod Dolu ČSM a Dolu Darkov na společné výpusti do Karvinského potoka. Odběr 

vzorku byl proveden v odpoledních hodinách během vypouštění důlních vod. Byl pořízen 

vzorek prostý, ze kterého bylo v laboratoři na VŠB – TU v Ostravě vyhotoveny vzorky 

sedimentace po 0,5 hod, 1 hod, 2 hod, 5 hod, 8 hod, 24 hod. 

Tabulka 5: Výsledky sedimentační zkoušky  

 

 Sedimentace byla provedena v litrových odměrných válcích. Po stanovené době 

byla voda nad sedimentem slita a poté byl vzorek zfiltrován na vývěvě. Pro zkoušku byl 

použit vyvařený filtrační papír určený pro povrchové a odpadní vody. Před použitím byl 

každý filtrační papír zvážen spolu s Petriho miskou, ve které byl po filtraci vzorek vysušen. 

Hmotnost misky s čistým filtračním papírem byla odečtena od váhy vzorku na příslušném 

papíru v dané misce po vysušení. Výsledná váha odpovídala hmotnosti nerozpuštěných 

látek v gramech na litr. 

 Jelikož je čerpání důlních vod nárazové, dle potřeby, byla pro výpočty stanovena 

doba 8 hodin, což odpovídá jedné směně provozu. Pro výpočet hmotnostního procenta 

množství nerozpuštěných látek bylo tedy jako stoprocentní hodnota stanoveno množství 

nerozpuštěných látek po 8 hodinách. Z grafického vyjádření na obrázku č.6 - Graf 

vyjádření hmotnostního procenta vyplývá, že již po půl hodině sedimentovala polovina 

nerozpuštěných látek z osmi hodinové sedimentace. 
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PROCENTUÁLNÍ VYJÁD ŘENÍ

8; 100%

5; 97%
3; 79%

1; 57%

2; 78%

 

Obrázek 6: Graf vyjádření hmotnostního procenta 

  

 Dle nařízení vlády číslo 61/2003 Sb.[11] je stanovena emisní hodnota 

nerozpuštěných látek pro vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uhlí 40 mg.l-1.  

 Pro výpočet nutného zdržení v nádrži byly vypočteny průměrné hodnoty množství 

vypouštěných důlních vod, průměrná koncentrace nerozpuštěných látek a sušiny 

nerozpuštěných látek za měsíc pro období posledních šesti let. Tabulky z těmito hodnotami 

od roku 2004 až 2009 jsou uvedeny v příloze číslo 4. 

 Z tabulky číslo 9 -  Průměrné hodnoty průměrného měsíčního zatížení NL v období 

2004 - 2009 vyplývá, že průměrná hodnota nerozpuštěných látek je 63 mg.l-1. Pro 

vypouštění je nutné zajistit jen 40 mg . l-1.  

 V tomto případě je nutné odstranit 23 mg.l-1 NL, což znamená 36,5 %. 

Z vypočtených hmotnostních procent v tabulce č.5 – Výsledky sedimentační zkoušky 

je zřejmé, že postačí půl hodinová sedimentace pro dodržení limitu stanovených 

v příslušné legislativě. Pro zlepšení účinku sedimentační nádrže bylo rozhodnuto, 

na základě odborné konzultace na OZ Ostrava, Hydroprojektu CZ, a.s., že optimální bude 

ponechat důlní vody sedimentovat po dobu pěti hodin. Po pěti hodinové sedimentaci 

se odstraní až 97 % nerozpuštěných látek. Pro výpočet byla stanovena rezerva 7 % 

a výpočty byly tedy vztaženy k hodnotě 90 % účinnosti sedimentace.  
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 90 % z 63 mg. l-1 je 56,7 mg. l-1 . Po doporučené době sedimentace bude zadrženo 

56,7 mg. l-1 a do toku budou vypouštěny průměrně 6,3 mg. l-1 nerozpuštěných látek 

za měsíc. 
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4. PRINCIPY ŘEŠENÍ 

 Jednou z možností řešením pro odstranění nerozpuštěných látek ve vypouštěných 

důlních vodách je výstavba navrhované sedimentační nádrže. Vodní nádrže existují 

v mnoha variantách a jsou definovány dle ČSN 75 2410. [12] 

 Dle této normy jsou malé vodní nádrže definovány jako nádrže, jejichž objem 

po hladinu ovladatelného prostoru není větší než 2 milióny m3 a nejvyšší hloubka nádrže 

nepřesáhne 9 m, přičemž se neberou v úvahu různé prolákliny dna nádrže.  

 

4.1. Způsoby mechanického čišt ění průmyslových 

odpadních vod 

 Průmyslové odpadní vody vznikají při průmyslové činnosti a jsou znečištěny podle 

provozu, ve kterém vznikají. Důlní vody však nepatří mezi průmyslové odpadní vody, ale 

vznikají při hornické činnosti, respektive jsou čerpány, aby mohlo být dobýváno uhlí 

a jejich znečištění je taktéž charakteristické místem jejich vzniku. Jejich jakost je udávána 

prostředím, kterých protékají a horninovým podložím. Splavují uvolněné částečky uhlí 

a horniny, mohou být slané, s vyšším obsahem charakteristických iontů a podobně.  

 Nerozpuštěné látky vznikají kombinací anorganických a organických hmot, podle 

toho o jaký druh odpadní vody se jedná.  

Anorganické látky: 

- jsou odpady z brusíren skla, z řezání kamene a v případě důlních vod odpady uvolněné 

při hornické činnosti.  

Organické látky: 

- odpady z jatek, masokombinátů, mlékáren, pivovarů, atd. 

  

Odstraňování nerozpuštěných látek se provádí především mechanickými způsoby: 

a) usazováním  - v lapačích hrubých splavenin, štěrků a sedimentačních nádržích. 

b) cezením - odstraňování částic průtokem přes síta o různých velikostí ok.    
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c) flotací - probíhá ve flotátorech, lapačích tuků a olejů, a jiných. 

d) filtrací - filtrování částic probíhá přes přepážku, nebo se může jednat 

 o náplavovou filtraci. [13] 

  

4.1.1.  Sedimentace 

 Sedimentace je proces, při kterém dochází k odstranění suspendovaných 

(nerozpuštěných) látek působením tíhového zrychlení na suspendované částice. Rychlost 

sedimentace závisí na velikosti suspendovaných částic, tvaru a hustotě částic, ale také 

na hustotě a viskozitě kapaliny.  

Sedimentace se dělí na: 

a) prostá – částice se navzájem neovlivňují a zachovávají si svůj individuální charakter. 

b) rušená – rychlosti sedimentace částic se navzájem ovlivňují, ale zachovávají si svůj 

individuální charakter. 

c) zahušťování suspenze – vzniká fázové rozhraní mezi  kapalinou a vrstvou kalu na dně. 

Vytváří se pórovitá vrstva a vlivem gravitační síly dochází ke stlačování pórovité 

vrstvy – vytlačování vody a zahušťování suspenze. [13] 

 

4.2. Dělení pr ůmyslových a vodárenských nádrží  

 Průmyslové a vodárenské nádrže slouží k zachycování velkých odtoků a akumulaci 

vody, čímž odstraňují nepříznivý účinek rozkolísanosti průtoků. [14] 

Průmyslové nádrže používáme především pro plnění následujících funkcí: 

° akumulace vody pro různá průmyslová využití, 

° recirkulace v rámci jednoho nebo více průmyslových závodů, 

° úprava fyzikálních, chemických a biologických vlastností vody používané 

v průmyslovém závodě, 

° skladovací nádrže na uskladnění odpadních tekutin a tekutých odpadů. 
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 Podle účelu se nádrže dělí do devíti skupin: 

° vyrovnávací nádrže, 

° zálohové nádrže, 

° intervenční nádrže, 

° recirkulační nádrže, 

° chladící nádrže, 

° sedimentační nádrže, 

° mísící (egalizační) nádrže, 

° skladovací nádrže, 

° odkaliště. 

 

4.2.1. Sedimenta ční nádrže 

 Sedimentační nádrže se navrhují na zachycování usaditelných látek v průmyslových 

odvětvích. Jsou vyráběny v různých variantách. Dělení se provádí podle tvaru nádrže, 

konstrukce a způsobu stírání. [13] 

° usazováky s horizontálním průtokem, 

° usazováky s radiálním průtokem, 

° usazováky s vertikálním průtokem, 

° štěrbinové nádrže, 

° usazováky Parcel, 

° lamelové usazováky, 

° zemní usazovací nádrže. 

 Navrhovaná nádrž patří mezi zemní usazovací nádrže, proto je blíže specifikována 

právě tato varianta. 
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4.2.2. Zemní usazovací nádrže 

Zemní usazovací nádrže byly kdysi nazývané jako rybníky a vsakovací pole.   

Dělení : 

a) podle způsobu odstraňování kalu: 

- s nepřetržitým vyklízením kalu – vyskytují se ojediněle 

- s cyklickým vyklízením kalu – kal se vyklízí po odvodnění nebo částečném 

vysušení 

- bez vyklízení kalů – usazovák se po naplnění upustí (zrekultivuje) a vybuduje 

se usazovák nový 

b) zemní nádrže mají funkci usazovací a egalizační nádrže, což umožňuje řízené 

vypouštění odpadních vod do toku 

Nevýhody: 

° vysoké požadavky na plochu  

° pracné vyklízení kalů 

 Budují se jen výjimečně (přebudovávání na kalové laguny a homogenizační nádrže 

nebo dočišťovací nádrže). [13] 

 

4.3. Rovnom ěrnost p řítoku 

 Rovnoměrný (kontinuální) přítok do nádrží rozkládá přiváděné znečištění 

do pravidelných dávek o přibližně stejných koncentracích znečišťujících látek. Tok 

je schopen vyrovnávat se s znečištěním daleko rychleji než v případě nárazového přítoku.  

Nárazový přítok způsobuje šokové znečištění o velké koncentraci znečišťujících látek 

a způsobuje větší zátěž pro vodoteč. Výstavba nádrže by zajišťovala zrovnoměrnění 

přítoku do Karvinského potoka a tím i zmírnění dopadu vypouštění důlních vod.   
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4.4. Výběr místa výstavby 

 Dle ČSN 75 2410 [12], je možné realizovat nádrže dvěma způsoby -  hloubeného 

typu nebo hrázového typu.  

Hloubenou nádrž je možno vybudovat na jakémkoli místě, s přihlédnutím k morfologii 

území. Její stěny a dno jsou uměle vytvořeny. 

Hrázové nádrže jsou tvořeny novou hrází a dnem (původní údolí a jeho svahy). Původní 

terén není ve většině případů upravován. 

 Výběr místa pro situování rybníků a účelových nádrží závisí na mnoha kritériích. 

[14] 

Jsou to: 

° tvar nádržní pánve, 

° účel a požadované funkce nádrže, 

° vhodnost místa pro výstavbu hrázového tělesa a jednotlivých objektů, 

° vzdálenost od těžby stavebního materiálu pro těleso hráze, 

° hydrologické a hydrogeologické podmínky, 

° vhodnost vodního zdroje, 

° posouzení vlivu na životní prostředí. 

 

4.5. Hráz 

 Hráz je nejdůležitějším, nejdražším, nejnebezpečnějším, a proto z hlediska 

stavebního nejnáročnějším prvkem malé vodní nádrže. Z tohoto důvodu je nutno velice 

pečlivě zvážit umístění osy hráze, zásady výběru vhodného materiálu pro stavbu hráze, 

způsob založení, návrh a posouzení tvaru hráze, průsaků hrází a neškodné odvedení 

průsakových vod, ochranu svahů hráze a doporučený způsob stavby hráze. [15] 
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4.5.1. Dělení  hrází  

Hráze vodních nádrží na základě tvaru údolí, funkce a účelu nádrže je možno rozdělit na: 

° čelní, boční, obvodové, dělící. 

 

Obrázek 7: Půdorysný tvar hrází  

a) čelní přímá, b) čelní vypouklá, c) čelní vydutá, d) čelní lomená, e) nepravidelná [14] 

 

Podle způsobu přívodu vody s dělí nádrže na: 

°°°° průtočné, obtokové, boční. 

 

Obrázek 8: Dělení nádrží podle přívodu vody  

a) průtočné, b) obtokové, c) boční [14] 

 

4.5.2. Materiál pro stavbu hráze 

 Hráze malých vodních nádrží se navrhují zásadně jako zemní. Výběr vhodného 

materiálu pro stavbu zemní hráze doporučuje zpravidla inženýrsko – geologický průzkum, 
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jehož úkolem je nalézt v blízkosti navrhované nádrže lokality vhodných zemin, určit jejich 

fyzikálně – mechanické vlastnosti, objemy zeminy, těžitelnost zeminy atd.. [15]  

 Zatřídění a vhodnost zemin pro stavbu hráze uvádí ČSN 75 2410 [12], která 

převzala rozdělení do skupin a tříd podle ČSN 73 1001. [16] 

Tabulka 6: Zatřídění zemin – Klasifikace štěrkových, písčitých a jemnozrnných zemin 

Kvalitativní znaky 

Název zeminy Symbol  Třída Obsah jemnozrnné 
frakce (<0,06 mm) v % 

Cu Cc 
Diagram 
plasticity  

štěrk hlinitý GM G4 15 až 35 – – 
pod čarou 

A 

písek s příměsí 
jemnozrnné zeminy S-F S3 5 až 15 – – – 

        

Kvalitativní znaky 
Název zeminy Symbol  Třída Obsah jemnozrnné 

frakce (<0,06 mm) v % 
Poměr št ěrkové (g) a 

písčité (s) frakce 
Diagram 
plasticity  

jíl s nízkou 
plasticitou CL F6 > 65 – 

nad čarou 
A 

[15] 

 Podle druhu použitého materiálu pro stavbu zemní hráze rozeznáváme hráze 

homogenní a nehomogenní. 

 Homogenní hráze jsou vybudovány z jednoho typu materiálu. Jsou stavebně 

jednoduché a výhodné, pokud je v blízkosti budoucí nádrže dostatek vhodné zeminy. 

Zeminy pro stavbu homogenních hrází musí být dostatečně nepropustné a konstrukčně 

stálé. Nejvhodnější jsou písčité hlíny až hlinitojílovité písky. Nevhodné jsou jílovité 

zeminy, které jsou namrzavé, rozbřídavé, bobtnají nebo vytvářejí preferenční cesty 

po vysušení. [15] 

 

Obrázek 9: Homogenní hráz 



Bc. Miroslava Grimmová: Návrh koncepce usazovací nádrže pro Důl ČSM a Důl Darkov 

2010 22 

 Nehomogenní hráze se navrhují v případě, že v blízkosti není dostatek vhodného 

materiálu pro stavbu hráze homogenní. Nehomogenní hráze jsou složeny ze dvou nebo více 

různých zemin, které se do hráze ukládají odděleně. Nehomogenní hráz je tvořena těsnícím 

jádrem (část A), přechodovými stabilizačními částmi (části B, C) a propustnou stabilizační 

částí (D, E). Podle polohy těsnící prvku v tělese hráze rozeznáváme hráze se středním 

(jádrovým) těsněním nebo hráze s návodním těsněním. [15] 

 

Obrázek 10: Nehomogenní hráz 

 

4.5.3. Šířka koruny hráze 

 Šířka koruny hráze, po níž je vedena komunikace, je dána návrhovými prvky 

komunikace. Není-li vedena po koruně trvalá komunikace, musí být volná šířka koruny 

min. 3,5 m, což umožňuje občasný pojezd vozidel po údržbu a provoz (požární vozidla, 

rybochovné nádrže, údržba hráze apod.). [14] 

 

4.5.4. Sklon svah ů zemní hráze 

 Sklon svahů zemní hráze závisí na druhu použité zeminy. Pro návrh sklonů 

vzdušního a návodního svahu hráze lze použít údajů uvedených v tabulce č.6 – Orientační 

sklony v normě ČSN 75 2410. [12] 
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4.5.5. Těsnící prvek hráze 

 Doporučená šířka těsnícího prvku je (0,25 až 1,0) Z, kde Z je výška hráze nad 

uvažovanou úrovní.   

 Nejmenší šířka těsnícího prvku v koruně hráze je 1,5 m, z hlediska technologie 

provádění 3,0 m.  

 Pokud tvoří spodní část těsnícího prvku zavazovací ostruha, je účelné zavázat tuto 

část těsnění až do neporušených vrstev nepropustných zemin, minimálně však na hloubku 

0,5 m. [14] 

  

4.5.6. Návrh patního drénu 

 Patní drén je umístěn u paty vzdušního líce a slouží k bezpečnému odvedení 

prosáklé vody hrází nebo jejím podložím. Vlastní těleso drénu je tvořeno silně propustným 

materiálem (makadam, hrubozrnný štěrk, lomový kámen).  

 Prosáklá voda v patním drénu se odvádí drenážními trubkami (z perforované 

kameniny, PVC o DN 200 mm), umístěnými v tělese patního drénu a vyústěnými do koryta 

pod hrází. Pro možnost účelného měření průsaku hrází je účelné, aby v místě vyústění 

drenážního potrubí do toku pod hrází potrubí přesahovalo líc zídek o 0,05 až 0,10 m. [14] 

 

4.5.7. Opevnění návodního líce 

 Opevnění návodního líce se provádí od koruny hráze alespoň 0,8 m pod hladinu 

stálého nadržení a musí být zavázáno do svahů údolí. V případě použití dlažby pro 

opevnění je nutno dlažbu opřít o kamenný nebo betonový práh, popř. patku.  

Opevnění návodního líce musí být stabilní proti působení tlaku vody vytékající z tělesa 

hráze při poklesu hladiny vody v nádrži, proti usmýknutí po svahu a odolné vůči 

případným agresivním účinkům vody v nádrži. [14] 
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4.5.8. Opevnění vzdušního líce 

 Opevnění vzdušního líce hráze se navrhuje podle materiálu vzdušní části hráze tak, 

aby chránilo svah hráze proti srážkové a povětrnostní erozi. Porost nesmí nepříznivě 

ovlivňovat stabilitu hráze, funkci drénu a bránit při kontrole hráze. Obvykle se pro 

opevnění používá travní porost, který je nutno pravidelně udržovat, nebo výsadba dřevin.  

Výsadba dřevin (keřů a stromů) na vzdušním líci hráze se navrhuje podle funkce nádrže 

a požadavků na začlenění nádrže do krajiny a musí odpovídat přirozenému vegetačnímu 

stupni. [14] 

 

4.5.9. Založení hráze 

 Hloubka založení hráze se stanoví na základě geologického průzkumu. Před 

zahájením výstavby je nutno připravit vhodným způsobem základovou spáru, aby 

nedocházelo k pozdějším průsakům hrází, vzniku preferenčních cest proudění, či kaveren, 

což by mohlo způsobit destrukci přehradního tělesa. [14] 

 

4.6. Výpustné za řízení 

 Výpustná zařízení nádrží slouží k regulovanému vypouštění vody z nádrže 

v požadovaném čase. Toto zařízení se umísťuje v nejnižším místě nádrže, aby bylo možné 

nádrž zcela vypustit a odvodnit. [14] 

Každé výpustné zařízení se skládá z uzavíracího prvku a zařízení pro odvedení vody. 

Dle konstrukčního uspořádání jsou zařízení rozdělování na otevřené a trubní. 

 

4.6.1. Trubní výpusti 

 Tyto výpusti se používají k vypouštění vody z nádrže potrubím zabudovaným 

do nejnižšího místa hráze. Pro ochranu přes mechanickým porušením spodních výpustí 

jsou v místě vtoku do výpusti umístěny česlové stěny. [14] 
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Trubní výpusti se skládají z: 

° uzavíracího prvku, výpustného potrubí a zařízení na tlumení kinetické energie 

vytékající vody. 

 

Podle typu uzavíracího mechanismu můžeme trubní výpusti rozdělit na: 

° lopatové a šikmé stavidlové uzávěry, 

° čepové uzávěry, 

° šoupátkové uzávěry, 

° stavidlové uzávěry a plochá kanalizační šoupátka, 

° segmentové a speciální, 

° požeráky. 

 

POŽERÁKOVÉ UZÁVĚRY 

Požerákové typy uzávěrů jsou nejpoužívanějším typem trubních uzávěrů.  

Vlastní konstrukci požeráku tvoří: 

° skříňová konstrukce (z betonu, železobetonu, oceli a dřeva) a dlužová stěna – uzávěr 

u požerákových výpustí  

- dluže jsou dřevěné fošny výšky 0,15 – 0,20 m, které se volně zasouvají 

do ocelových drážek, upevněných na vnitřní straně šachty požeráku. 

Prázdnění nádrže nebo změna hladiny vody v nádrži se docílí postupným vyhrazováním 

dluží z koruny požeráku. Pro zabezpečení požerákové výpusti před nežádoucí manipulaci 

s dlužemi, je koruna požeráku opatřena uzamykatelným ocelovým nebo dřevěným 

poklopem. Přístup na korunu požeráku z hráze je zajištěn po dřevěné nebo ocelové lávce 

se zábradlím.  
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Podle konstrukčního uspořádání se požeráky dělí na: 

° otevřené požeráky s jednou dlužovou stěnou, 

° otevřené požeráky se dvěma dlužovými stěnami, 

° otevřené požeráky se třemi dlužovými stěnami, 

° polozavřený požerák s jednou nebo dvěma dlužovými stěnami, 

° uzavřený požerák s jednou nebo dvěma dlužovými stěnami, 

° kombinovaný požerák s dlužovými stěnami a kanalizačním šoupátkem nebo 

stavidlovým uzávěrem. 

Umístění požeráku 

Požeráky se umísťují do nejhlubšího místa nádrže, abychom jimi zajistili úplné vypuštění 

nádrže. Požerák bývá osazen buď v návodním svahu hráze nebo v patě návodního svahu. 

[14]  

 

OTEVŘENÝ POŽERÁK S JEDNOU DLUŽOVOU STĚNOU 

Tento požerák umožňuje výhradně vypouštění vody od hladiny a navrhují se pro nejmenší 

nádrže. V tomto případě voda přepadá přes horní hranu dlužových stěn. [14] 

 

Obrázek 11: Otevřený jednoduchý požerák 

1 – rybník, 2 – dlužová stěna, 3 – česle, 4 – požerák, 5 – dlužová stěna, 6 – odpad, 7 -

výpusť, 8 – hráz, 9 – provizorní hráz 
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ODPADNÍ POTRUBÍ 

 Odpadní potrubí má být navrženo tak, aby odvedlo nejvyšší možný průtok 

beztlakově.  

Toho je možno dosáhnout návrhem průměru odpadního potrubí tak, aby při nejvyšším 

možném průtoku byl zajištěn beztlakový průtok, nebo použitím technické úpravy 

zmenšením průtočného profilu na vtoku do odpadního potrubí. [14] 

 

4.7. Řešení vybraných problém ů v tuzemských a cizích 

zemích 

4.7.1. Tuzemské zdroje 

Zlepšení ekologického stavu vodního toku 

Zlepšení ekologického stavu vodního toku ve smyslu obnovy přirozené průtočné kapacity 

toku je řešen Tomášem Justem v článku Vodní toky – otázky k revitalizacím v časopise 

Vodní hospodářství [17] 

 

Antropogenní znečištění vodních toků 

Problematika antropogenního znečišťování vodních toků a jeho účinků na biotu v oblasti 

povodí řeky Odry řeší Přemysl Soldán v článku Identifikace antropogenních tlaků v české 

části mezinárodního povodí řeky Odry – představení projektu na VaV v časopise Vodní 

hospodářství. [18] 

 

Znečišťující plachy z komunikací 

Možnost uložení znečišťujících látek obsažených ve splaších z komunikací a jejich 

možnost uložení v sedimentech ve vodních nádržích řeší Marie Hrabovská a Petr Hlavínek 

v článku Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací v časopise Vodní 

hospodářství. [19] 
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Kontrola vtoků do sdružených funkčních objektů 

Problematika zanášení a čištění vtoků do spodních výpustí a jejich zařízení a zajištění tak 

jejich správné funkce je popsán v článku Návrh zavedení kontroly prostorů nátoků 

do potrubí spodních výpustí přehrad Povodí Ohře do systému TBD Ing. Jiřím Krejčím 

v časopise Vodní hospodářství. [20] 

 
Technologie vyklízení kalů 

Rekonstrukce dosazovacích nádrží biologické čistírny průmyslových odpadních vod  firmy 

UNIPETROL RPA, s.r.o., při které byla použita nová technologie švédské firmy Nordic 

Walter Zickert pro stírání kalů je detailně popsána v článku Rekonstrukce biologické 

čistírny průmyslových odpadních vod (BČ II) firmy UNIPETROL RPA s.r.o. v časopise 

Vodní hospodářství. [21] 

 
Diskuze 

Diskuze na téma Vztah vodního hospodářství a ochrany životního prostředí, který 

se zabývá nakládáním vytěžených sedimentů z toků je uvedena v Diskuzi měsíce, část 

Sedimenty. Těžit? A co s nimi? v časopise Vodní hospodářství.[22] 

 

Revitalizace vodních toků 

Analýza provedených revitalizačních úprav toků v Povodí Vltavy a vhodnost těchto úprav 

v rámci ochrany přírody a krajiny je řešen v článku Revitalizace vodních toků 

v Jihočeském kraji Evou Lencovou a Vladimírem Šámalem v časopise Vodní hospodářství. 

[23]  

Vyztužování a opravy stavebních konstrukcí hrází 

Možnost využívání materiálových kompozit v oblasti vodních staveb a vodního 

hospodářství a popis provedených zkoušek pro ověření využívání těchto možností jsou 

zveřejněno v článku Chování materiálových kompozit v mokrém prostředí v časopise 

Vodní hospodářství. [24]  
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Tlaková kanalizace 

Vhodnost tlakového potrubí, jeho výhody a hlavní problémy při projektování a využití 

řídících systémů Saia-Burgess kontrol ve vodárenství řeší článek Jednodušší provoz 

a údržba tlakové kanalizace v časopise Vodní hospodářství. [25] 

 

Kvalita vodohospodářských staveb 

Problematika výše kvality stavebních a montážních prací, pozitivní a negativní vlivy 

v konkrétních případech a možnosti snížení investičních nákladů v jednotlivých etapách 

výstavby je popsána v článku Kvalita vodohospodářských staveb v časopise Vodní 

hospodářství. [26] 

 
 

4.7.2. Zahrani ční zdroje 

Numerické metody  

Při navrhování nádrží se využívá numerických metod používaných při modelování 

usazovacích nádrží na čištění odpadních vod. Z empirických modelů lze zkoumat jejich 

užitečnost, účinnost, lze vypočítat výška kalu, určit vlastnosti odpadů z primární 

sedimentace a mnoho dalších provozních faktorů. Bližší informace jsou uvedeny v článku 

Recent Progress in the Numerical Modelling of Wastewater Sedimentation Tanks. [27] 

 

Ovlivnění sedimentace změnou teploty 

Řečtí vědci z oddělení chemických technologií na Aristotelově Univerzitě, Thessaloniki 

zjistili závislost koncentrace suspendovaných látek na rozdílných teplotách na vtoku 

a v prostoru nádrže. Bylo zjištěno, že při vyšších teplotách koncentrace nerozpuštěných 

látek klesá. Bližší informace jsou uvedeny v článku. [28] 

 

Nové technologie odstraňování nerozpuštěných látek 

Pro odstraňování nerozpuštěných látek byl použit rotující diskový systém. Ve srovnání 

s konvenční usazovací nádrží byla zjištěna daleko vyšší účinnost využití nového systému. 
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Tento objev byl zaznamenám v Ústavu sociálního inženýrství na univerzitě ve Stuttgartu. 

[29] 

 
Opevnění svahů hráze 

Homogenní sypané hráze určené pro zadržování vody a jiné kapaliny, jako jsou výluhy 

ze skládek apod. jsou vybaveny vodotěsnými membránami. Konstrukční parametry pro 

návrh hráze konstruované pro tyto speciální účely jsou uvedeny v příručce zpracované 

odborníky ve Španělsku. [30] 

 

Separace živin z důlních vod 

Vědci z Univerzity of Oulu, ve Finsku zkoumali účinnost reverzní osmózy pro odstranění 

živin pomocí bioreaktorů z vypouštěných důlních vod z různých oblastí hornictví. 

Podrobný popis provedeného zkoumání je uvedeno v článku. [31] 
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5. POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A 

ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÍ VARIANTY ŘEŠENÍ 

5.1. Varianty uvažované nádrže  

VARIANTA A - P řírodní nádrž bez vyklízení 

 Tato varianta by byla tvořena třemi nádržemi, umístěnými na haldě. Byly 

by hloubeného typu a po zaplnění kaly odvodněny, posléze zrekultivovány. Tyto nádrže 

by byly plněny důlní vodou součastně, nebo postupně. Pod nádržemi by byla umístěna 

soustava drenáží, odkud by prosáklá voda byla odváděna svodnými drenážemi do hlavní 

drenáže a vypouštěna do toku.  

 

VARIANTA B - Betonová nádrž kontinuáln ě stíraná 

 Tato nádrž by byla hrázového typu, ale dno a břehy u této varianty by byly 

vybudovány z betonu, čímž by byl zajištěn snadný přístup vyklízecí technice po celé ploše 

nádrže. Nádrž by byla vybavena stíracím mechanismem a kal by byl vyklízen kontinuálně 

v určitých časových intervalech. 

  

VARIANTA C – P řírodní nádrž vyklízená diskontinuálně  

 Tahle nádrž by byla taktéž hrázového typu. Dno nádrže by bylo původní a pro 

přístup techniky pro vyklízení kalů by byla ve středové části nádrže umístěna panelová 

cesta až k návodnímu líci hráze. Kal v nádrži by byl vytěžen v případě zaplnění kalového 

prostoru a po dobu vyklízení by byla důlní voda vypouštěna do koryta Karvinského potoka 

jako je tomu nyní. 
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[2] 

Obrázek 12: Schéma uvažované oblasti a umístění jednotlivých variant  

 

 Na obrázku je naznačen popis vybraného místa pro umístění uvažovaných nádrží. 

Je vyznačena halda a cesta, které ohraničují nádrž, dosavadní výpusť důlních vod z Dolu 

ČSM a Dolu Darkov a propustek pod cestou pro převedení Karvinského potoka, do kterého 

se důlní vody vypouští. 

 

5.2. Charakteristiky vybrané varianty 

 Po odborné konzultaci s panem Čestmírem Krkoškou, ředitelem OZ Ostrava, 

Hydroprojekt CZ a.s., byla varianta C vybrána jako nejvhodnější a byla doporučena 

ke zpracování. 

 

5.2.1. Výběr místa nádrže 

 Výpust důlních vod Dolu ČSM a Dolu Darkov je v součastné době na katastrálním 

území Statutárního města Karviná. Z tohoto důvodu jsou veškeré úpravy složitým 

postupem povolovány na Magistrátu města Karviná.   

KARVINSKÝ 

POTOK 

PROPUSTEK 

VARIANTA  B,C 

VÝPUST DŮLNÍCH 

VOD 

HALDA 

SILNICE Č.II/472 

OSTRAVA-KARVINÁ  

VARIANTA  A 

VÝPUSTNÉ 

KORYTO 



Bc. Miroslava Grimmová: Návrh koncepce usazovací nádrže pro Důl ČSM a Důl Darkov 

2010 33 

 Nádrž je navržena na katastrálním území OKD, Rekultivace, a.s.. Díky tomuto 

faktu by byla stavba v majetku společnosti OKD, a.s., tudíž by provoz a výstavba byla 

taktéž spravována společností OKD, a.s. a nebylo by nutné vyřizovat povolení pro 

manipulaci s dílem. 

  

5.2.2. Nádrž 

 Oblast nádrže je téměř rovinatá pouze s dvoumetrovým převýšením. Z jedné strany 

je oblast ohraničena haldou vysokou deset metrů, do které by byla hráz zakotvena. Z druhé 

strany je oblast ohraničena hlavní státní silnicí číslo II/472 Ostrava – Karviná. 

 Dno zátopy je ponecháno přírodní s přístupem pro mechanici z důvodu snadného 

odstranění kalů. Přístup je umístěn ve střední části zátopy a je tvořen panelovou cestou. 

Panelová cesta je vedena až k návodnímu líci hráze. Niveleta cesty je 300 mm nade dnem 

nádrže. Silniční panely jsou uloženy na podsyp o tloušťce 300 mm.  

Charakteristiky: 

Délka nádrže od osy hráze 246,11 m   Objem nádrže 10 020,61 m3 

Nejnižší místo nádrže 222,00 m n.m.  Plocha nádrže 12 439,78 m2 

Maximální hladina  223,50 m n.m.  Délka panelové cesty      239,00 m 

Provozní hladina 223,20 m n.m.  Šířka panelové cesty          3,00 m 

 

CHARAKTERISTIKY NÁDRŽE 

 Charakteristiky nádrže vyjadřují tzv. batigrafické křivky, charakteristické čáry, 

vyjadřující tvar a velikost topografického útvaru tvořeného hrází, boky a dnem nádrže. 

První křivka vyjadřuje závislost zatopené plochy na hloubce nadržení vody - S = f(h). 

Druhá křivka vyjadřuje závislost objemu vody v nádrži na hloubce – V = f(h). 

Ze zaměřených ploch odpovídajících jednotlivým vrstevnicím charakteristické pro 

jednotlivé hloubky, zaměřených v situačním výkrese v měřítku ne menším než 1:2 000,  

lze vypočítat objem vody mezi jednotlivými vrstevnicemi dle vztahu 1. [14] 
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 )(.)(.5,0 3
1 mhSSV iii ∆+= +   (1) 

V i - dílčí objem mezi dvěma sousedními vrstevnicemi (m3), 

Si, Si+1 - plochy omezené vrstevnicemi i a i+1 (m2), 

∆h - výškový rozdíl mezi vrstevnicemi o kótách i a i+1 (m).  

 

UKÁZKA VÝPO ČTU 

S2 =  3 690,50  m2 

S3 =  5 108,31 m2 

∆h =  0,25 m 

� Výpočet dílčího objemu mezi vrstevnicí 2 a 3: 

hSSV iii ∆+= + .)(.5,0 1  (2) 

25,0.)31,108550,6903(.5,0 +=iV  

Vi = 1 099,85 m3 

 

� Výpočet objemu: 

V = V2 + V3 (3)  

V = 461,31 + 1 099,85 

V = 1 561,16 m3 

Tabulka 7: Výpočet objemu nádrže 

Kóta hladiny 
Odlehlost 
vrstevnic 

Plocha hladin Objem vody 
i 

 (m n.m.) ∆h (m) Si (m
2) 0,5*(Si+Si+1) (m2) Vi (m

3) ∑∑∑∑ V (m3)    
1 222,00   0 - - 0 

2 222,25 0,25 3 690,50 1 845,25 461,31 461,31 

3 222,50 0,25 5 108,31 4 399,40 1 099,85 1 561,16 

4 222,75 0,25 6 716,18 5 912,24 1 478,06 3 039,22 

5 223,00 0,25 8 431,45 7 573,81 1 893,45 4 932,68 

6 223,25 0,25 9 916,12 9 173,78 2 293,45 7 226,12 

7 223,50 0,25 12 439,78 11 177,95 2 794,49 10 020,61 
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C H AR AK TE R IS T IC K É  K Ř IVK Y  NÁD R Ž E
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Obrázek 13: Charakteristické křivky nádrže 

 

VÝPOČET KAPACITY KALOVÉHO PROSTORU A PERIODY VYKLÍZENÍ 

 Čerpání důlních vod probíhá nárazově, dle potřeby. Na obou dolech je tří směnný 

provoz, a proto jsou pro výpočty použity hodnoty vypouštěného množství vztažené 

na jednu směnu, čili na 8 hodin. 

Tabulka 8: Průměrné hodnoty čerpání důlních vod 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Průměrné 
hodnoty 

m3. rok -1 2 112 327 2 698 799 2 075 942 2 827 101 2 944 128 2 195 752 2 475 675 

m3. měsíc -1 182 979 245 344 235 592 172 995 224 900 176 027 206 306 

l .s-1 (za 8 hod.)  200,94 256,74 197,48 268,94 280,07 208,88 235,51 

 

Tabulka 9: Průměrné hodnoty průměrného znečištění NL v období 2004 - 2009  

Průměrné m ěsíční 
hodnoty za daný rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Průměrné 
hodnoty 

koncentrace NL  [mg . l-1] 82 30 24 56 42 145 63 

sušina NL [ t ] 14,70 7,34 5,61 9,73 10,15 21,68 11,54 

- hodnoty dle tabulek průměrných měsíčních hodnot vypouštěných důlních vod v období 

2004 - 2009 uvedených v příloze číslo 4. 
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� Hydraulické zatížení nádrže za směnu (8 hodin): 

Qp =         235,51   l.s-1 za směnu (8 hodin) 

Qp =       8 47,80  m3.hod-1  za směnu  

Qp =    20 347,20  m3.den-1   

Qp =  206 306,00  m3.měs-1   

- Z tabulky č. 8 - Průměrné hodnoty čerpání důlních vod 

Navržená rezerva: 

cca 15 %  → 152,20  m3.hod-1 

Návrhové zatížení nádrže za hodinu za směnu: 

Qp prov.vody =  Qp + Q rezerva (4) 

Qp prov.vody = 874,80 + 152,20 

Qp prov.vody = 1 000 m3.hod-1  za směnu 

Průtok přitékajících důlních vod (provozní vody) je 1 000 m3.hod-1  za směnu. 

 

� Průměrné množství kalu, zatížení, na přítoku: 

mp kalu =    3,71 . 10 -7 t.s-1  
→         3,71.10-4 kg.s-1 

mp kalu =    1,34 . 10-3 t.hod-1  
→         1,34 kg.hod-1 

mp kalu =    0,03  t.den-1  
→       32,06 kg.den-1 

mp kalu =    0,96 t.měsíc-1  
→      969,67 kg.měsíc-1 

mp kalu =  11,54  t.rok-1  → 11 540,00 kg.rok-1 

 

� Průměrná koncentrace kalu na přítoku: 

cp kalu na přítoku =  63,00 mg.l-1 

- z tabulky č. 9 - Průměrné hodnoty průměrného zatížení NL za období 2004 - 

2009  
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� Účinnost sedimentace: 

Výpočtová účinnost sedimentace: 

ηsedim. výpočtová  =   97 % 

- dle tabulky číslo 5 – Výsledky sedimentační zkoušky 

Navržená rezerva: 

ηsedim.rezerva   =  7 % 

Návrhová účinnost sedimentace: 

ηsedim. =  ηsedim. výpočtová − ηsedim.rezerva (5) 

ηsedim. =  97 % − 7 % 

ηηηηsedim. = = = =  90 %  90 %  90 %  90 %    

Návrhová účinnost sedimentace je 90 %. 

 

� Minimální doba zdržení vody v nádrži pro zajištění účinnosti: 

Tsedim. =  5  hod  

- dle tabulky číslo 5 – Výsledky sedimentační zkoušky 

 

� Průměrná koncentrace kalu: 

cp kalu na přítoku = 63,00 mg.l-1 

Qp  = 235,51  l.s-1 za směnu 

cp kalu = cp kalu na přítoku . Qp  (6) 

cp kalu  =  63,00. 235,51 

cp kalu  =  14 837 mg.s-1  → 14,80 g.s-1 

cp kalu  = 14,80 . 3,6  

cp kalu  = 53,28 kg.hod-1 

Do nádrže přiteče 53,28 kg kalu za hodinu. 
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� Výpočet minimální velikosti kalového prostoru: 

Qp prov.vody =  1 000  m3.s-1 

Tmin. = 5 hod 

Vcelkový = 10 020,61 m3 

V min. nádrže  =  Qp prov.vody . Tmin. (7) 

V min. nádrže . =  1 000 . 5 

V min. nádrže  = 5 000 m3  

 

V min. kal.prostoru =  Vcelkový – V min. nádrže (8) 

V min. kal.prostoru =  10 020,61 – 5 000 

V min. kal.prostoru =    5 020,61 m3  

Minimální objem čisté vody v nádrži je 5 000 m3 a vypočtený minimální kalový prostor 

v nádrži je 5 020,61 m3. 

 

� Množství kalu při 10 % sušině: 

cp kalu 10% sušina = cp kalu : 100 (9) 

cp kalu 10% sušina = 53,28 : 100 

cp kalu 10% sušina = 0,53 m3.hod-1 

Množství kalu zahuštěného na 10 % sušiny bude za hodinu 0,53 m3. 

 

CHARAKTERISTIKY NÁDRŽE: 

Vcelkový   =  10 020,61 m3  

V min. kalového prostru  =  5 020,61 m3 

S  =  12 439,78 m2 

Qp  = 235,51 l.s-1  
→ 847,80 m3.hod-1  →  20 348,06 m3.den-1 
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cp kalu na přítoku =  63,00 mg.l-1  → 1 278,72 kg.den-1 

mp kalu   = 11,54 t. rok-1  

� Doba plnění nádrže: 

Celá nádrž: 

τ =  Vcelkový : Qp  (10) 

τ = 10 020,61: 847,80 

ττττ =  11,80 hod 

Celá nádrž se naplní za 11,80 hod. 

 

� Povrchové zatížení hladiny dle normy ČSN 75 6401. [32] 

zatížení =  Qp : S   (11) 

zatížení =  235,51 : 12 439,78 

zatížení = 0,02 m3.(m2.hod)-1 

Skutečně dosahované hodnoty zatížení nádrže nedosahují limitních hodnot uvedené v ČSN 

75 6401. [32] 

 

� Množství zachycení kalu za den při 90 % účinnosti za směnu: 

c kalu zachyceného =  cp kalu na přítoku . 0,9 (12) 

c kalu zachyceného = 1 278,72 . 0,9 

c kalu zachyceného = 1 150,85 kg.den-1 

Při 90 % účinnosti sedimentace se v nádrži zachytí 1 150, 85 kg kalu za den. 

 

� Objem zachyceného kalu při 10 % sušině za směnu: 

V kalu za den = c kalu zachyceného : 100 (13) 

V kalu za den = 1 150,85 : 100 
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V kalu za den =  11,51 m3.den-1 

Za předpokladu zahuštění kalu na 10 % sušiny v nádrži bude tento kal zaujímat objem 

o velikosti 11,51 m3.den-1. 

 

� Periodicita vyklízení: 

T vyklízení =  V min. kalového prostru  : V kalu za den (14) 

T vyklízení = 5 020,61 : 11,51 

T vyklízení = 436 dní 

Kalový prostor nádrže je nutné vyklízet maximálně jednou za 436 dní. V tomto případě 

bude nádrž vyklízena jednou za rok, takže získáme rezervu 71 dní. 

 

Závěr: 

Kalový prostor v nádrži činí 5 020,61 m3, objem čisté vody pro zaručení účinnosti 

sedimentace 90 % a zahuštění kalu na 10 % sušiny nesmí klesnout pod 5 000 m3. Celkový 

objem nádrže je tudíž dostačující a sedimentovaný kal bude vyklízen jednou za rok. Po tuto 

dobu bude důlní voda vypouštěna do toku, jako je tomu nyní. 

Při návrhu byly stanoveny tyto rezervy: 

1) Hodnota průtoku důlních vod činí 847,80 m3.hod-1, pro výpočty použita hodnota  

  1 000 m3.hod-1
→ rezerva 152,20 m3.hod-1. 

2) Účinnost pěti hodinové sedimentace je 97 %, pro výpočty použita hodnota 90 % 

 → rezerva 7 %. 

3) Objem důlních vod za pět hodin činí 4 239 m3, pro výpočty použita hodnota 5 000 m3 

 → rezerva 761 m3.  

4) Vypočtená periodicita vyklízení kalu z nádrže je 434 dní, pro provoz zvolena doba 

 vyklízení jednou za rok → rezerva 71 dní. 
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5.2.3. Hráz 

ZALOŽENÍ HRÁZE 

 V prostoru umístění hráze se provede odstranění porostů a skývka ornice v tloušťce 

500 mm. Základová spára se urovná, upraví a zhutní. Získaný výkopek se použije pro 

založení travního porostu jako ochranu vzdušního líce. Po úpravě základové spáry 

se provede založení patního drénu.  

 

TĚLESO HRÁZE 

 Hráz je navržena jako zemní nehomogenní boční s těsnicím jádrem. Součástí hráze 

je sdružený funkční objekt, v kterém je umístěno výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv. 

Charakteristiky: 

Délka hráze   8 737 mm  Šířka koruny hráze (KH) 4 000 mm 

Výška hráze  2 000 mm   Sklon návodního líce (NL) 1:3 

Nadmořská výška KH 224,00 m n.m.  Sklon vzdušního líce (VL) 1:2,5 

Nadmořská výška dna nádrže 222,00 m n.m.  Sklon vozovky k VL 3  ‰ 

     

MATERIÁL PRO STAVBU HRÁZE 

Těleso hráze: 

 Jako materiál pro stavbu hráze lze použít důlní hlušinové sypaniny, které 

se v zájmové oblasti vyskytují v hojném množství. Tyto sypaniny by však musely být 

objemově stálé a nerozbřídavé. Jelikož nebyly provedeny zkoušky tohoto materiálu byl 

zvolen štěrk hlinitý – GM. Vlastnosti materiálu jsou uveden v tabulce číslo 6 – Zatřídění 

zemin.  

 

Těsnící prvek: 

 Těsnící prvek je navržen z jílu s nízkou plasticitou – CL. Z hlediska vhodnosti 

zemin se tento materiál jeví jako vhodný pro těsnící část hráze. Fyzikální vlastnosti zeminy 
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jsou uvedeny v tabulce číslo 6 – Zatřídění zemin. Jelikož nebyly provedeny geologické 

zkoušky podloží v oblasti navrhované nádrže, je těsnící prvek ukotven 1 m  pod úrovní 

základové spáry. Horní část prvku je uložena 100 mm pod vozovkou.  

 Těsnící prvek je chráněn zhutnělou vrstvou jednovrstvého filtru po obou stranách. 

Materiálem filtru byl zvolen štěrkopísek.   

Charakteristiky: 

Šířka v koruně hráze 3 000 mm  Šířka ve střední části 4 000 mm 

Délka jádra 3 000 mm  Šířka filtru    200 mm 

 

Patní drén: 

 Patní drén je navržen dle obrázku číslo 9 - Homogenní hráz. Pro drenážní systém 

je použita perforovaná plastová trouba vyrobená z PVC o DN 200 s obsypem, pro který byl 

zvolen štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy–G-F. Fyzikální vlastnosti jsou uvedeny 

v tabulce číslo 6 - Zatřídění zemin. Patní drén je ukotven 500 mm pod úrovní základové 

spáry. 

Charakteristiky: 

výška hráze od skrývky  Z =  2 500  mm 

výška max. hladiny od skývky H =  2 000  mm 

vzdálenost os osy hráze Z + 1 500 =  4 000  mm 

výška drénu od skývky H/3 =    670  mm 

 

KORUNA HRÁZE 

 Šířka koruny hráze je 3 m. Vzhledem k faktu,  že bude přístupná pouze kontrole 

a ojedinělému průjezdu techniky je tato šířka dostačující. Sklon vozovky je 3 ‰ směrem 

k vzdušnímu líci. Na vozovku byl použit litý asfaltový kryt o tloušťce 30 mm, s podkladem 

ze štěrkopísku. Po obou stranách je betonový základ o rozměrech 500 x 500 mm, 

do kterého je ukotveno ocelové zábradlí o výšce 1 m.  
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NÁVODNÍ LÍC 

 Sklon návodního líce byl zvolen 1:3. Líc je po celé délce opevněn dlažbou 

z lomového kamene, uloženou do cementové malty, o tloušťce 200 mm, který je podložen 

štěrkopískovým podsypem o tloušťce 200 mm. Proti usmýknutí je opevnění u dna opřeno 

o patku z kamene. Tato patka je založena v hloubce 1 000 mm pod úrovní terénu. Zvolené 

opevnění je velice odolné vůči nepříznivým vlivům vody. 

 

VZDUŠNÍ LÍC 

  Sklon vzdušního líce byl zvolen 1:2,5. Líc je opevněn po celé své délce travním 

porostem. Tloušťka vrstvy činí 100 mm. Travní porost  je velice odolný vůči erozivním 

účinkům větru a snižuje prašnost v okolí.  

 

5.2.4. Sdružený funk ční objekt 

 Sdružený funkční objekt je tvořen výpustním zařízením a bezpečnostním přelivem. 

Je založen 1 015 mm pod úrovní základové spáry a tvořen monolitickým betonem. Stěny 

objektu mají tloušťku 300 mm a dno 1 000 mm. Půdorysné rozměry zařízení jsou 

3 900 x 3 100 mm. Rozměry obou komor v objektu jsou 2 x 1950 x 3 100 mm.  

 Délka potrubí do objektu činí 1 054 mm. Potrubí vedoucí z objektu bude položeno 

v nadmořské výšce 221,34 m n.m. a jeho délka činí 11 176 mm. Výtok z objektu do potrubí 

je umístěn na kótě 221,44 m n.m. a výtok z potrubí do vývaru za hrází bude na kótě 

221,19 m n.m.. Potrubí bude uloženo ve sklonu 2 %.  

 Přístup ke sdruženému funkčnímu objektu je zajištěn pomocí obslužné lávky 

tvořené z nosných profilů po stranách, na kterých bude umístěn kompozitový rošt. Kotvení 

nosných roštů bude umístěno na stěnách funkčního objektu a v koruně hráze v betonovém 

základě o rozměrech 500 x 500 mm. Pro zajištění bezpečného průchodu je lávka opatřena 

ocelovým zábradlím vysokým 1 000 mm. Přístup do komor je zajištěn kompozitovými 

žebříky o délce 2 650 mm 
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 Výpustné zařízení je navrženo jako spodní trubní výpust tvořena ocelovým 

tlakovým potrubím DN 600, tloušťka stěny 100 mm. Jako uzavírací zařízení je zde použit 

oboustranně těsnící nerezový uzávěr DN 600.  

 Bezpečnostní přeliv je navržen jako trubní výpust z ocelového tlakového potrubí  

DN 800, tloušťka stěny 100 mm. Kapacitně je navržen na okamžitý stoletý průtok 

srážkových vod z vymezené oblasti a průměrnou hodnotu průtoku provozní vody. Přeliv 

je zhotoven jako otevřený jednoduchý požerák. Přelivná hrana je ostrohranná s dokonalým 

přelivem. Výška dlužové stěny je umístěna na provozní hladině nádrže 223,20 m n.m., 

tj. 1 200 mm a je navržena ze 6 kusů dluží o tloušťce 200 mm. Dluže jsou osazeny 

do ocelové drážky na monolitické konstrukci sdruženého funkčního objektu.  

 Vhodná kapacita potrubí byla získána od společnosti Hydroprojekt CZ, a.s. pomocí 

výpočtového programu. 

Maximální  hodnoty pro tlakové ocelové  potrubí DN 600 a DN 800 se sklonem I = 20 ‰: 

DN 600  Qmax DN 600 =  1,15 m3.s-1 

 v = 4,01 m.s-1 

DN 800 Qmax DN 800  =  1,5 m3.s-1 

 v =  3,92 m.s-1 

 Havarijní přeliv je schopen převést maximální průtok o velikosti Qmax DN 800 = 

1,50 m3-s-1. Tohoto průtoku by bylo dosaženo při maximální hladině v nádrži. Skutečná 

hodnota průtoku převáděného přes bezpečnostní přeliv umístěného na provozní hladině 

činí Qb.p. = 0,64 m3.s-1. Spodní výpustné zařízení je navrženo na maximální průtok 

provozní vody při dosažení maximální hladiny v nádrži, tj.Qmax DN 600 = 1,15 m3.s-1.  

 

VÝPOČET BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU VE SDRUŽENÉM FUNK ČNÍM 

OBJEKTU 

 Bezpečnostní přeliv je navržen pro převedení okamžitého stoletého průtoku 

srážkových vod z vytyčeného území vyznačeného na obrázku číslo 14 – Oblast odtoku 

srážkových vod do nádrže a průměrnou hodnotu průtoku provozní vody. 
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 Pro výpočet plochy oblasti byl použit nitkový planimetr. Mapový podklad byl 

v měřítku 1 : 20 000. 

Charakteristiky: 

Plocha oblasti S  =  120 000 m2 → 12 ha 

Intenzita přívalového 15 min. deště při  Q100 0,01 déšť  =  333 l.(s.ha)-1 

periodicitě P = 0,01  

Povrchový odtok pro zelené plochy ϕ  =  0,1 

� Výpočet okamžitého stoletého průtoku deště: 

Q100 = S . ϕ . Q100 0,01 déšť    (15) 

Q100 = 12 . 0,1 . 333 

Q100 = 399,6 l.s-1 

Q100 déšť = 0,40 m3.s-1 

 

 
Obrázek 14: Oblast odtoku srážkových vod do nádrže 

 

� Výpočet průtoku pro převedení přes havarijní přeliv: 

Průtok deště Q100 déšť =  0,40  m3.s-1 

Průměrný průtok provozní vody Qp =  0,24 m3.s-1   

Maximální průtok pro převedení Qb.p. = 0,64 m3.s-1 
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KONSUMČNÍ KŘIVKA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU 

Množství vody, které přeteče přes dlužovou stěnu za jednotku času se vypočte podle 

vztahu 16. [14] 

 ).(.2.. 132

3

0
−= smhgbmQ  (16) 

m - součinitel přepadu dle tabulek, 

b0 - účinná šířka přelivu se započetím vlivu kontrakce, 

h - výška přepadového paprsku (m). 

 

� Výpočet konsumční křivky: 

šířka přepadové hrany b0 =  2,50 m 

koeficient přepadu m  =  0,41 

výška přepadového paprsku h  =  0,30 m (zvolená) 

2

3

0 .2.. hgbmQ =   

2

3

30,0.81,9.2.50,2.41,0=Q  

Q = 0,75 m3.s-1 

 

Tabulka 10: Vypočtené hodnoty konsumční křivky bezpečnostního přelivu 

h [m] 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

Q [m 3.s-1] 0,00 0,05 0,14 0,26 0,41 0,57 0,75 0,94 1,15 1,37 1,61 1,85 2,11 

 

� Výpočet výšky h pro návrhový průtok: 

Q0,30 = 0,75 m3.s-1 h = 0,30 m 

Qmax = 0,64 m3.s-1 h = 0,26 m 
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Konsum ční křivka bezpe čnostního p řelivu
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Obrázek 15: Konsumční křivka bezpečnostního přelivu 

  

 Z konsumční křivky vyplývá, že při převádění Qmax = 0,64 m3.s-1 bude přepadový 

paprsek vysoký 0,26 m.  

  

5.2.5. Vývar 

 Vývar je navržen z monolitického betonu a je ukotven v hloubce 1 600 mm pod 

úrovní základové spáry. Bude vyroben na místě za pomoci dřevěného bednění. 

Charakteristiky: 

Kóta vtoku do vývaru 221,19 m n.m.  Sklon přelivné hrany 1 : 1 

Kóta výtoku z vývaru 220,79 m n.m.  Sklon zúžení 3 : 1 

Šířka vývaru 2 000  mm  Délka zúžení 2 400 mm 

Hloubka vývaru    800 mm  Šířka kamenného záhozu 859 mm 

Tloušťka stěny vývaru  800 mm  Výška kamenného záhozu   888 mm 

Délka přelivné hrany 1 299 mm 

 



Bc. Miroslava Grimmová: Návrh koncepce usazovací nádrže pro Důl ČSM a Důl Darkov 

2010 48 

5.2.6. Výpustné koryto do toku 

 Výpustné koryto má lichoběžníkový průřez a je navrženo z prostého betonu. 

Kapacita je dimenzovaná na maximální průtok vody z výpustného zařízení 

a z bezpečnostního funkčního objektu, tj. Qmax koryto = 1,79 m3.s-1 .  

Charakteristiky: 

Délka koryta 3 875 mm   Sklon koryta 18,55 ‰  

Šířka dna koryta 1 000 mm  Sklon stěn koryta 1 : 1 

Hloubka koryta 1 000  mm 

 

VÝPOČET KONSUMČNÍ KŘIVKY KAPACITY KORYTA 

 Zjištění kapacity koryta je z hlediska praxe složitým úkolem. Kapacita koryta musí 

být dostačující pro převedení maximálních nárazových průtoků z vývaru pod hrází 

do koryta toku. Pro výpočet této kapacity se nejčastěji používá konsumční křivka. 

 

� Schéma koryta: 

 

 

m - sklon svahu koryta, 

b - šířka dna koryta (m), 

B - šířka omočené plochy (m), 

H - hloubka koryta (m), 

B 

b m.h m.h 

h a 
21. mha +=

l 

I 

H 
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I - sklon svahu od vývaru do toku (‰), 

l - vzdálenost koryta od vývaru do toku (m), 

h - hloubka vody v korytě (m), 

n - Manningův součinitel drsnosti. 

 

� Výpočet kapacity koryta: 

b =  1,00 m 

h = 0,50 m 

m = 1 

B = 2,00 m 

H = 1,00 m 

I = 18,55 ‰  → 0,019 

n = 0,02 

Qmax koryto = 0,64 (Qmax b.p.) + 1,15 (Qmax DN 600) = 1,15 m3.s-1 

� Výpočet omočeného obvodu: 

2
5,0 1.2 mhbO ++=  (17) 

2
5,0 11.50,0.200,1 ++=O  

O0,5 = 2,41 m 

 

� Plocha profilu: 

( )
2

.
5,0

Bbh
S

+=  (18) 

( )
2

00,200,1.5,0
5,0

+=S  

S0,5= 0,75 m2 



Bc. Miroslava Grimmová: Návrh koncepce usazovací nádrže pro Důl ČSM a Důl Darkov 

2010 50 

� Hydraulický poloměr:  

5,0

5,0
5,0 O

S
R =  (19) 

41,2

75,0
5,0 =R  

R0,5= 0,31 m 

 

�  Stanovení rychlostního koeficientu: 

Pavlovského výraz pro R (1,0 – 3,0) 

yR
n

c .
1

5,0 =  (20) 

( )10,0.75,013,0.5,25,0 −−−= nRny  (21) 

( )10,002,0.31,0.75,013,002,0.5,25,0 −−−=y  

y0,5= 0,21 

Dosazení do vzorce 19: 

21,0
5,0 31,0.

02,0

1=c  

c0,5= 39,10 

 

� Rychlost proudění vody v korytě: 

IRcv .. 5,05,05,0 =  (22) 

019,0.31,0.10,395,0 =v  

v0,5= 3,00 m.s-1 
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� Průtok v korytě: 

5,05,05,0 .SvQ =  (23) 

75,0.00,35,0 =Q  

Q0,5= 2,25 m3.s-1 

 

Tabulka 11: Vypočtené hodnoty konsumční křivky kapacity koryta 

h (m) S (m2) O (m) R (m) c v (m.s -1) Q (m3.s-1) 

0,00 0,00 1,00 0,00 39,10 0,00 0,00 
0,10 0,15 1,28 0,12 39,10 1,84 0,28 
0,20 0,30 1,57 0,19 39,10 2,36 0,71 
0,30 0,45 1,85 0,24 39,10 2,66 1,20 
0,40 0,60 2,13 0,28 39,10 2,86 1,72 
0,50 0,75 2,41 0,31 39,10 3,00 2,25 
0,60 0,90 2,70 0,33 39,10 3,11 2,80 
0,70 1,05 2,98 0,35 39,10 3,20 3,36 
0,80 1,20 3,26 0,37 39,10 3,27 3,92 
0,90 1,35 3,55 0,38 39,10 3,33 4,49 
1,00 1,50 3,83 0,39 39,10 3,37 5,06 

 

Konsum ční křivka kapacity koryta
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Obrázek 16: Konsumční křivka kapacity koryta 
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 Z konsumční křivky vyplývá, že při převedení maximálního průtoku korytem bude 

hloubka vody v korytě 0,42 m. Při návrhové hloubce koryta 1 m, šířce dna 1 m a sklonu 1:1 

je kapacita navrženého koryta dostačující. 
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6. ODHAD EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

ROZPRACOVANÉ VARIANTY  

6.1. Odhad ekonomického zhodnocení stavby 

 V rámci diplomové práci byla vypočtena hrubá odhadní cena sedimentační nádrže. 

Ceny za jednotky byly získány z on-line ceníků daných firem. [33, 34, 35, 36] 

Tabulka 12: Odhad investic 

Typ práce Cena za jednotku  Počet jednotek Cena v Kč 

Skrývka ornice v místě stavby hráze 540 Kč/m3 510,21 m3 275 510,70 Kč 

Výkopové práce při budování výpustného 
objektu 420 Kč/m3 1 327,15 m3 557 403,00 Kč 

Výkopové práce při budování těsnícího 
prvku, patního drénu, patky z lomového 
kamene a vývaru 

421 Kč/m3 716,43 m3 300 900,60 Kč 

Ocelové potrubí DN 600 8 300 Kč/ks (1 m) 12,23 m 101 509,00 Kč 

Ocelové potrubí DN 800 10 000 Kč/ks (1 m) 12,23 m 122 300,00 Kč 

Montáž potrubí 1 550 Kč/Ks 24 Ks 37 200,00 Kč 

Konstrukční beton včetně dopravy a 
betonáže 6 105 Kč/m3 769,28 m3 4 696 454,40 Kč 

Patka z lomového kamene 1 450 Kč/m3 126,69 m3 183 700,50 Kč 

Násyp tělesa hráze včetně materiálu, násypu 
a hutnění 1 100 Kč/m3 2 315,31 m3 2 546 835,50 Kč 

Asfaltová komunikace 270 Kč/m2 262,11 m2 70 769,70 Kč 

Dlažba z lomového kamene na MC 295 Kč/m2 408,89 m2 120 623,02 Kč 

Těsnící prvek  1 750 Kč/m3 1 022,23 m3 1 788 900,75 Kč 

Štěrkopískový podsyp (tl. 200 mm) 445 Kč/m3 79,51 m3 35 380,48 Kč 

Patní drén – kamenivo frakce 0 – 32 mm 1 520 kg/m3 134,55 m3 59 874,75 Kč 

Silniční panely  1 180 Kč/m2 717 m2 846 060,00 Kč 

Plot z kovových profilů 840 Kč/m 87,37 m 73 390,80 Kč 
Travní porost 150 Kč/m2 470,05 m2 70 507,50 Kč 

Investi ční odhad 
    

11 887 320,70 Kč 

 

6.2.  Vyčíslení náklad ů 

 Do výše investic na výstavbu sedimentační nádrže byly zahrnuty přibližné ceny 

použitých materiálů a prováděných prací. Výsledná cena nádrže se může měnit v závislosti 
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na volbě materiálů a cen za práci stanovené firmou zvolenou pro realizaci. Celkové 

investiční náklady na výstavbu činí 11 887 320,70 Kč. Tato cena je pouze informativní. 



Bc. Miroslava Grimmová: Návrh koncepce usazovací nádrže pro Důl ČSM a Důl Darkov 

2010 55 

7. ZÁVĚR  

 Tématem diplomové práce byl návrh koncepce usazovací nádrže pro Důl ČSM 

a Důl Darkov. Důlní vody těchto dolů jsou bohaté na nerozpuštěné látky a vypouštěním 

těchto vod do vodoteče Karvinského potoka dochází k zanášení koryta, což  má negativní 

vliv na tok samotný, okolní životní prostředí a v neposlední řadě následné sanace toku jsou 

velice finančně náročné. Jako způsob řešení tohoto problému byl vybrán návrh 

sedimentační nádrže. Zvolený způsob řešení je dle mého názoru efektivní a hlavně 

razantní. Vysoká účinnost nádrže zajistí zachycení velkého množství nerozpuštěných látek 

a do toku bude vypouštěno jen nepatrné množství, které potok nezatěžuje. V případě 

havárie úniku ropných látek v dolech je možné tyto látky v nádrži zachytit, což je další 

pozitivní vlastnost navrhované nádrže. 

 Pro zpracování návrhu nádrže byla provedena sedimentační zkouška popsána 

v kapitole 3.1.. Na základě těchto výsledků a informací o vypouštěných důlních vodách 

za období 2004 až 2009 získaných na Dole ČSM, uvedených v příloze číslo 4, byly 

navrženy tři varianty sedimentačních nádrží popsané v kapitole 5.1.. Tachymetrické 

zaměření vybrané oblasti bylo získáno taktéž od společnosti OKD, a.s..  

 Vybraná varianta nádrže byla navržena na katastrálním území 1797/3 patřící 

společnosti OKD Rekultivace, a.s. v oblasti Karviná – Doly. Po odborných konzultacích 

s panem Ing. Čestmírem Krkoškou, ředitelem OZ Ostrava, Hydroprojekt CZ a.s, byla 

zvolena přírodní nádrž hrázového typu. Hráz byla navržena jako boční nehomogenní 

s těsnícím prvkem. Byl proveden výpočet kapacity nádrže, která se ukázala jako dostačují. 

Přívod důlních vod bude umístěn na konec  zaplavovaného území a sedimentační prostor 

bude plněn směrem k tělesu hráze. Po zaplnění kalového prostoru a po dobu vyklízení kalu 

by byl přívod do nádrže odkloněn přímo do vodoteče Karvinského potoka, jako je tomu 

nyní. Bezpečnostní přeliv byl navržen ve sdruženém funkčním objektu a převedené vody 

přes těleso hráze jsou tedy sváděny do vývaru jako je tomu i v případě spodní výpusti. 

 Z hlediska provozu by bylo však výhodnější rozdělit navrhovanou nádrž na dvě 

samostatné nádrže, které by se v provozu střídaly. V tomto případě by již nebylo nutné 

důlní vody vypouštět do potoka vůbec. Tento způsob však nebylo možné z hlediska 
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prostorových možností navrhnout. I z hlediska finančního by tato varianta byla daleko 

náročnější.  

 Odhad výše investic potřebné pro výstavbu této sedimentační nádrže činí 

11 887 320,70 Kč. Samotný návrh nádrže je podložen výkresy umístěnými v přílohové 

části práce. 
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SEZNAM ZKRATEK 

c10-c40 - uhlovodíky – zbytkové znečištění lehkými kapalinami  

Cl- - chloridy 

cp kalu  - průměrná měsíční koncentrace kalu 

cp kalu 10% sušina - množství kalu po zahuštění na 10 % sušiny 

cp kalu na přítoku - průměrná měsíční koncentrace kalu na přítoku 

cp kalu zachyceného - množství zachyceného kalu v nádrži 

ČM - čerpací místo 

ČS - čerpací stanice 

Fe - železo 

HČS - hlavní čerpací stanice 

KH - koruna hráze 

Mn - mangan 

mp kalu - průměrné měsíční množství sušiny NL za období 2004 – 2009  

NEL - nepolární extrahovatelné látky 

NL - návodní líc hráze 

NL - nerozpuštěné látky 

OKD - Ostravsko – karvinské doly 

OZ - odštěpný závod 

PAU - polyaromatické uhlovodíky 

PČS - pomocná čerpací stanice 

PVC - polyvinylchlorid 

Q prov. vody - průtok provozní vody za směnu  

Q0,30 - průtok vody při výšce 0,30 m přepadového paprsku  

Q100 déšť - stoletý průtok přívalového 15 min. deště při z vymezeného území  
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Qb.p. - průtok přes bezpečnostní přeliv ve sdruženém funkčním objektu 

Qmax  - maximální průtok 

Qmax DN 600, 800 - maximální průtok potrubím DN 600, 800 

Qmax koryto - maximální průtok vody výpustným korytem 

Qp - průměrný měsíční průtok důlních vod za směnu  

RAS - rozpustné anorganické soli 

SO4
-2 - sírany 

TBD - technicko bezpečnostní dohled 

Tvyklízení - periodicita vyklízení kalu z nádrže 

V kalu za den - objem kalu po zahuštění na 10 % sušiny za den 

Vcelkový - celkový objem nádrže 

VL - vzdušní líc hráze 

Vmin. kal. prostoru - minimální objem kalového prostoru 

Vmin. nádrže - minimální objem nádrže pro čistou vodu 

VOJ - výrobní organizační jednotka 

VŠB – TUO - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ηsedim. rezerva - stanovená rezerva v účinnosti sedimentace 

ηsedim. výpočtová - výpočtová účinnost sedimentace 

ηsedim. - účinnost sedimentace 

τ  - doba plnění 
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Příloha č. 1: Výkresová dokumentace k návrhu koncepce sedimentační nádrže 

1. Podélný profil hráze 

2. Podélný profil nádrže 

3. Situace 

4. Řez hrází 

5. Řez a půdorys funkčním objektem 

Výkresová dokumentace je volně uložena v závěru diplomové práce. 

 

Příloha č. 2: Katastrální mapa zájmového území 
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Příloha č. 3: Fotodokumentace místa pro umístění nádrže 

Pro orientaci - mapa a směr šipky naznačují místo a směr pořízení fotografie. 

 

Výpust důlních vod Dolu ČSM a Dolu Darkov 

 

Propustek před silnici číslo II/472 Ostrava – Karviná 
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Propustek za silnicí číslo II/472 Ostrava – Karviná  

 

Pohled ze vzdušního líce hráze 
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Pohled od návodního líce na zátopovou oblast 

 

Halda 

(foto: Zdeněk Jaška, vodohospodář, ekolog a odpadový hospodář Dolu ČSM) 
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Příloha č. 4: Tabulky průměrných měsíčních hodnot vypouštěných důlních vod za období 

2004 - 2009 
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Příloha č. 5: Grafické znázornění získaných hodnot uvedených v příloze č. 4 
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