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ANOTACE 

 

Tato diplomová práce se pokouší vyhodnotit problematiku vypouštěných důlních 

vod do Karvinského potoka. Důlními vodami podle zákona 44/88 sb. ve znění pozdějších 

předpisů jsou: “ Všechny podzemní, povrchové a sráţkové vody, které vnikly do 

hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem 

nebo gravitací z nadloţí, podloţí nebo boku nebo prostým vtékáním sráţkové vody, a to aţ 

do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. Tyto vody mají 

specifické chemické sloţení a mohou znamenat nebezpečí pro ţivotní prostředí“. 

V teoretické části jsem popsal historii Dolu Darkov, přírodní poměry zájmového 

území a také jsem charakterizoval důlní vody. 

V experimentální části jsem zhodnotil vypouštěné důlní vody z Dolu Darkov za 

roky 2008 – 2010, přehledně zpracoval koncentrace a mnoţství znečišťujících látek 

v těchto vodách. Cílem práce je popsat vliv důlních vod Dolu Darkov  na chemizmus 

povrchových vod Karvinského potoka. 

Klíčová slova: důlní voda, zdroje důlních vod, Důl Darkov, Karvinský potok, 

sírany, chloridy, charakteristická hodnota. 

 

 

SUMMARY 

 

This diploma work tries to analyse the problems of emitted mine waters into to the 

Karviná creek. The mine waters are according to law 44/88 in Collection of Law 

subsequently amended: “All the underground waters, surface moisture and rain waters that 

percolated to underground or open-cast mine areas, no matter if it happened by percolation 

or gravitation from the top wall, foot-wall or wall or by common inflow of the rain waters 

up to their junction with other stagnant surface moisture or underground waters. These 

waters have specific chemical structure and they may be dangerous to the environment.” 

In the theoretical part are described the history of the Darkov Mine, the natural 

circumstances of the interest area and I´ve also characterised the mine waters.  

In the experimental part are evaluated the emitted mine water of the Darkov Mine 

within years 2008 – 2010, also I have clearly processed the concentration and the quantity 



 

 

of the contaminating substances in these waters. The aim of this work is to describe the 

influence of the Darkov Mine waters to the surface moisture chemistry of  Karviná creek. 

Key words: mine water, mine waters resources, Darkov Mine, Karviná creek, 

sulphates, chlorides, characteristic value 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČSM  Důl Československé mládeţe 

ČSA  Důl Československé armády 

H  Výtlačná výška čerpadla 

Cl
-
  Chloridy 

MT  Mírně teplá oblast 

NEL  Nepolární extrahovatelné látky 

NL  Nerozpuštěné látky 

NV  Nařízení vlády 

OKD  Ostravsko – Karvinské Doly 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomické činnosti 

RAS  Rozpuštěné anorganické soli 
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2-

  Sírany 
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1. ÚVOD 

 

Karvinský region je za posledních 200 let úzce spjat s intenzivní důlní činností. 

Těţba černého uhlí způsobila nebývalý rozvoj Karvinského regionu, ale i obrovské změny 

v ekologické stabilitě krajiny tohoto regionu. Nemalý podíl na tomto nepříznivém vývoji 

mají i čerpané důlní vody z jednotlivých důlních závodů v regionu. 

Důlní vody dělíme na vody loţiskové a mimoloţiskové. Loţiskové důlní vody jsou 

takové, které jsou akumulovány přímo v loţisku. Mimoloţiskové důlní vody vznikají 

infiltrací z povrchu, odkud stékají po tektonických poruchách. Při průchodu horninovým 

prostředím dochází ke změně chemizmu důlních vod. Kromě přírodních vod (gravitačních, 

pruţných a zbytkových), k důlním vodám řadíme také vody provozní a technologické, 

které se s vodami přírodními mísí. Tyto vody je nutno čerpat a zde vzniká nejváţnější 

ekologický problém. Důlní vody mají totiţ vysoký obsah rozpuštěných anorganických solí, 

a tím velmi výrazně ovlivňují celkový chemizmus povrchových vodotečí do kterých jsou 

vypouštěny. Dochází k zasolování povrchových toků, které je způsobeno hlavně chloridy a 

sírany, a tím k nepříznivému působení těchto znečišťujících látek na všechny sloţky 

ekosystému dotčených recipientů.  

V diplomové práci popisuji problematiku důlních vod z procesu hlubinné těţby. 

Zhodnotil jsem mnoţství, kvalitu a koncentraci vypouštěných důlních vod z Dolu Darkov 

za roky 2008 – 2010 a tím vyhodnotil vliv tohoto dolu na celkový chemizmus vod 

Karvinského potoka. V další části mé diplomové práce jsem se pokusil navrhnout systém 

čištění důlních vod a tím omezit jejich nepříznivý vliv na Karvinský potok. 
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2. HISTORIE DOLU DARKOV 

 

Po prvních nálezech uhlí na severní Moravě a Slezsku v roce 1770, období 

„divokého kutání“ a vzniku  dolů v ostravské části v létech 1835 aţ 1852 (Anselm, Jan-

Maria, Terezie, Šalamoun, Hermenegild, Heřmanice,  Jáma X, František v Přívoze, 

Hlubina) nastalo období trvalého růstu poptávky po uhlí. Zvyšující se poţadavky na těţbu 

byly umocněny zahájením provozu Vítkovických ţelezáren v roce 1829 a postupující 

výstavbou ţelezniční sítě. Severní dráha byla v létech 1855 aţ 1858 prodlouţena do 

Krakova, resp. Opavy a v roce 1874 dosáhla Moravské Ostravy, čímţ se zásadním 

způsobem zvýšil okruh potenciálních zákazníků.  

 Rozvoj průmyslu a zvyšující se poptávka po uhlí byla důvodem rozšíření těţby do 

dalších lokalit ostravské části, ale i přenesením i do karvinské části a přechodem od 

divokého kutání k rychlému zakládání nových dolů (Gabriela – rok zaloţení 1852, Jindřich 

– rok zaloţení1853, Eleonora – rok zaloţení 1854, Betina – rok zaloţení 1855, Františka – 

rok zaloţení1856, Jan – rok zaloţení 1859, Karel – rok zaloţení 1859). Do tohoto období 

spadá i začátek historie Dolu Darkov, dnes největšího těţebního podniku v České republice 

(obrázek č. 1).  

 

 
Obrázek č. 1: Důl Darkov (www. maps.google.cz) 

 

Důl Darkov vznikl postupným spojováním důlních polí původně samostatných 

šachet Gabriela, Hohenegger, Austria, Suchá-Stonava (obrázek č.2) a výstavbou nového 

závodu Darkov.  
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Obrázek č. 2: Důlní pole Dolu Darkov (Důl Darkov) 

 

Začátky výstavby dnešního závodu Darkov lze spatřovat v roce 1949, kdy byla 

poblíţ Soleckého kopce vyhloubena větrní jáma Mír 4. Slouţila k větrání tzv. 

„Stonavského pole“ Dolu Mír. V roce 1972 započala investiční výstavba nového závodu 

Darkov. Součástí výstavby je i nová úpravna uhlí s projektovanou roční kapacitou 7 300 

tis. tun surového uhlí. Je tak poloţen základ nového skupinového dolu Karviná – východ. 

Konečný cíl, kterým je propojení na společném 9. patře (-505 m), 10. patře (-645 m) a 

svedení těţby z šachet Barbora, Mír, Darkov, 9. květen a ČSM na jeden úpravárenský 

komplex Darkov, je ještě daleko. Realizují se postupné kroky vedoucí k vytěţení prvního 

vozu uhlí jámou M5 z 8. patra dne 27. 4. 1982, kdy je dobudována vertikální klecová 

doprava. Zprovoznění prvního porubu je datováno rokem 1984, kdy zahajuje těţbu 

kolektiv pana. Mikulky. V září 1986 je uvedeno do provozu jiţní těţní skipové zařízení M4 

z 9. patra a 1. linka odkamenění, coţ umoţňuje postupné svádění těţby z úrovně 9. patra. 

Z důvodu nedokončené investiční výstavby nového 9. patra i z důvodu ještě probíhající 

těţby na Barboře a Míru z úrovně 8. patra, je část uhlí k úpravnám přepravována 

povrchovou dálkovou pásovou linkou. Ukončení tohoto provozu přichází po zastavení 

vozové těţby na Barboře v roce 1990 a po ukončení těţby skipem na jámě M1 závodu Mír 

v roce 1992. 

S 

1:25 000 
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Následující devadesátá léta jsou roky těţebních potíţí let 1991 – 1994, kdy po 

výbuchu dne 18. 10. 1990 na závodě Barbora, bylo nutno ustoupit od dobývání v části jeho 

důlního pole, tak i řadou organizačních změn, které v tomto období proběhly. Připomeňme 

spojení závodů Darkov a Mír od 1. 1. 1993 do jednoho celku, odpojení závodu 9. květen 

od 1. 4. 1990 a jeho následné zpětné připojení začátkem roku 1995. Úbytek těţebních 

kapacit na Barboře bylo nutno kompenzovat rozšířením dobývání v oblasti pomocného 

závodu Darkov a v dobývacím prostoru bývalé Gabriely. Příprava nových zásob 

k dobývání byla časově náročná a tak výroba na šachtě byla konsolidována aţ od roku 

1995. Důl Darkov se dostává na roční těţby 4 mil. aţ 4 310 tis. tun ročně, coţ ho opět staví 

do pozice úspěšného největšího hlubinného podniku ve střední Evropě. 

V současné době Důl Darkov tvoří závod 1 (bývalá Barbora), závod 2 (bývalý 

Darkov), závod 3 (bývalý Důl 9. květen), povrchový provoz sluţeb a provoz úpraven 

(Kotlík, J. a kol., 2010). 

 

 

3. PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 

3.1. Lokalizace zájmového území 

 

Zájmové území se nachází v severovýchodní části České republiky 

(Severomoravský kraj) u státních hranic s Polskou republikou. Veškeré důlní vody 

vypouštěné do Karvinského potoka pochází z dolů ČSM (lokalita sever a jih), dolu ČSA a 

z Dolu Darkov. Zájmové území je vymezeno dle ploch dobývacích prostorů jednotlivých 

dolů, jak je prezentováno na obrázku č.3. 
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Obrázek č. 3: Snímek širšího okolí zájmového území s dobývacími plochami dolů,  

převzato a upraveno z ( www.mapy . cz) 

 

3.2. Geomorfologie předmětného území 

 

Z hlediska geomorfologického třídění georeliéfů České republiky 

(www.geoportál.cenia.cz, 2011) náleţí zájmová oblast do systému Alpsko – himalájského, 

provincie Západních Karpat, subprovincie Vněkarpatská sníţenina, oblasti Severní 

vněkarpatská sníţenina, celku Ostravská pánev, podcelku Ostravská pánev a okrsku 

Ostravská niva ( obrázek č.4).  
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Obrázek č. 4: Geomorfologické členění zájmového území (www. geoportal.cenia.cz) 

 

Zájmové území je dále součástí kvartérní akumulační níţiny a náleţí do dílčí 

geomorfologické jednotky – údolní nivy řeky Olše, která protéká severně od hranice 

dobývacího prostoru severozápadním směrem. Údolní niva řeky Olše splývá s nivou 

levostranného přítoku říčky Stonávky a vytváří rozsáhlou rovinu, která se východním 

směrem v oblasti státní hranice s Polskou republikou zvedá v mírnou pahorkatinu. Zde také 

nalezneme nejniţší (+222,0 m n. J. m.) a nejvyšší (+255,0 m n. J. m.) bod terénu. Koryta 

řeky Olše a Stonávky jsou do povrchu zaříznuta 2 – 4 m hluboko a erozivní činnost těchto 

toků jeví setrvalou tendenci. V záplavovém korytě vznikají drobné místní terasy. Tato 

oblast je v současné době stále silně ovlivňována těţební činností, kalovými nádrţemi, 

rekultivačními stavbami a úpravami komunikací ovlivněných poddolováním (Kotlík, J. a 

kol., 2010). 

 

3.3. Klimatické poměry zájmového území 

 

Pro lokalitu je typické klima ostravské pánve, která je rozšířena podél toku Odry 

a v jejím okolí. Topograficky je území otevřené směrem na S a SV. Převládající směr větrů 

je od západu a jihozápadu. Niţší četnost směru větrů je východních. 

S 
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Dle Quitta (1971) a jeho klimatické regionalizace ČSSR (obrázek č.5) náleţí 

Karvinský region do klimatické oblasti MT-10 tj. mírně teplá, s dlouhým, teplým a mírně 

suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a 

krátkou, mírně teplou zimou. 

Dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu je 8,2°C, dlouhodobý průměrný úhrn 

sráţek 778mm a roční výpar cca 525mm. Maximální teploty a sráţky z dlouhodobého 

pozorování se vyskytují v červenci, minimální teploty v lednu, minimální sráţky v prosinci 

aţ únoru (Quitte, E., 1971). 

 

Obrázek č. 5: Klimatická mapa zájmového území (www. geoportál.cenia.cz) 
 

3.4. Hydrologické poměry zájmového území 

 

Celá oblast dobývacího prostoru podle obrázku č. 6 náleţí do povodí řeky Odry a 

vyznačuje se spádovými poměry povrchových vod směrem k severu. Hlavní sběrnou 

povrchových vod je řeka Olše, která pramení v polské části Moravskoslezských Beskyd. 

Její spád kolísá od 1,9% aţ do 2,8%. V  březnu dosahuje průtokové maximum a v prosinci 

a lednu pak dosahuje minimálního průtoku. Roční průměrný průtok dosahuje 13,2m
3
s

-1
 při 

koeficientu odtoku 0,41. Dalším důleţitým tokem z hlediska mé diplomové práce je 

Karvinský potok, který se vlévá do řeky Olše a do kterého vypouští své důlní vody Důl 
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Darkov. Podrobnější řazení povodí v zájmovém regionu je uvedeno v tabulce č.1 (Kotlík, 

J. a kol., 2010). 

 
Obrázek č. 6: Výřez ze základní vodohospodářské mapy řeky Olše a Karvinského potoka  

(www.heis.vuv.cz) 

 

Tabulka č.1: Povodí řeky Olše (www.heis.vuv.cz) 

číslo hydrologického pořadí povodí název hlavního vodního toku profil 

2-03-03-001 Olše ústí do Odry 

2-03-03-064 Stonávka ústí do Olše 

2-03-03-067 Karvinský potok ústí do Olše 

 

Olše 

Řeka Olše, protékající východní částí Ostravské karvinského revíru (OKR), je 

druhým nejvýznamnějším pravostranným přítokem Odry. Pramení v polské části Beskyd u 

obce Istebna. V horním toku tvoří hranici mezi Slezskými a Moravskoslezskými 

Beskydami. Ve dvou úsecích také tvoří přírodní česko-polskou hranici.  

Významným průmyslovým areálem v povodí jsou Třinecké ţelezárny, a.s. a 

samozřejmě také komplex dolů (ČSM, Darkov, Karviná). Důleţitou vodní nádrţí v povodí 

Olše je Těrlická přehrada, vybudována na řece Stonávce, odkud je čerpána a přivaděčem 

DN 800 vedena voda pro provoz Dolu Karviná (www.moravskoslezsky.kraj.cz, 2011). 

Podrobnější hydrologický popis řeky Olše je v tabulce č.2. 

 

1:50 000 
S 

S 

http://www.heis.vuv.cz/
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Tabulka č. 2: Hydrologický popis řeky Olše (www.heis.vuv.cz) 

 
 

Karvinský potok 

Byl a stále ještě je důlními vlivy nejvíce dotčenou vodotečí vůbec. Původně ústil do 

řeky Stonávky. Pro účely odvodnění poddolovaného území a odvedení čerpaných důlních 

vod byla provedena přeloţka potoka se zaústěním do Olše. Karvinský potok je v současné 

době prakticky v plném rozsahu umělým vodním dílem a prokazatelný pramen nebo místo 

jeho počátku jiţ není moţno určit (Brosch, O., 2005). 

Podrobnější popis hydrologických údajů Karvinského potoka je v tabulce č.3.  
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Tabulka č. 3: Hydrologický popis Karvinského potoka (www.heis.vuv.cz) 

 
 

V současnosti potok vytéká z vodních nádrţí Dolu Darkov a teče rovnoběţným 

směrem k silnici č. II/472 z Ostravy do Karviné po její pravé straně. V šedesátých letech 

zaúsťoval do Olše v úrovni dnešního ř. km 1,65 (Ryška, L., 2004). 

 

3.5. Hydrogeologické poměry 

 

Do dobývacího prostor Karviná - Doly II, zasahuje detritová zvodeň jednak ze 

severu fryštátským výmolem jednak z jihozápadu soleckým výběţkem stonavského 

výmolu. Oba kolektory byly do roku 1974 předmětem průzkumu a odvodňování. Při 

provádění dlouhodobé hornické činnosti v důlním poli závodu 2-Darkov, nebyly nikdy 

ověřeny zvýšené přítoky důlních vod z nadloţí a rovněţ tak prováděným 

hydrogeologickým průzkumem, pomocí vrtů, nebyly ověřeny zvodnělé horizonty a 

zvýšené přítoky důlních vod.  

 Z toho důvodu byl dobývací prostor Karviná - Doly II, v roce 1995 přeřazen 

Výnosem OBÚ v Ostravě pod č. j. 4408/1995/511/Ing.B/An ze dne 15.8.1995 do kategorie 

http://www.heis.vuv.cz/
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dolů bez nebezpečí průvalů vod a současně zrušil původní zařazení důlního pole do 

kategorie s nebezpečím průvalu vod podle rozhodnutí č. j. 1142/1989 OBÚ v Ostravě ze 

dne 6.12.1989.  

Zdejší horský masív dotují stále stejné zdroje, mění se pouze proporce jejich 

zastoupení v celkovém přítoku v závislosti na lokalizaci a intenzitě hornické činnosti. 

Jedná se o tyto charakteristické zdroje (obrázek č. 7): 

 

 kvartér 

 zvodněné struktury terciérního pokryvu 

 podloţí karbonu 

 

Největší význam pro důlní provoz z hlediska bezpečnosti mají stále vody stařinové, 

nahromaděné v nejniţších partiích vyrubaných prostor, pocházející především z  

provozních zdrojů. Ostatní vody „přírodní“ mají význam spíše epizodický, po vysílení 

vysokých nástupních přítoků a tlaků pak představují dlouhodobé a většinou jiţ méně 

vydatné přítoky. Průměrný přítok do dolu se od roku 1999 pohybuje v rozmezí cca 9,80 - 

24,93 l.s
-1

 (Hora, V. a kol., 1974). 
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Obrázek č. 7: Hydrogeologická mapa zájmového území (www. mapy.geology.cz) 

 

Kvartérní vodonosný horizont 

Nejvýznamnějšími kvartérními sedimenty jsou ty sedimenty, které jsou spjaté 

s kontinentálním zaledněním. Z období halštrovského zalednění se zachovaly křemenné 

vytříděné písky jezerní facie s podruţnými polohami štěrků a jílů. Plošně i mocností 

nejvýznamnější jsou sedimenty mladšího sálského zalednění. Převládají málo propustné 

souvkové hlíny, uloţené v nadloţí sedimentů ledovcového jezera, mezi kterými jsou také 

zvodnělé písčité polohy, většinou oddělené jílovitými polohami a nacházející se proto 

v tlakovém reţimu vody. Na základě různé zrnitosti se koeficienty filtrace liší v rozmezí 

3.10
-6 

aţ 6.10
-6 

m.s
-1

. Jako poloizolátory aţ izolátory se chovají sprašové hlíny, jejichţ 

koeficient filtrace má hodnotu kolem n.10
-10

 m.s
-1

. Jako poloizolátory se chovají rovněţ 

náplavové hlíny (Hora, V. a kol., 1974). 

 

Zvodnělé terciérní struktury 

Jedná se o zvodně v nadloţí karbonského masívu uloţené v pokryvu terciérního 

stáří. Tyto zvodně představují písčité polohy pelitické facie spodního bádenu a bazální 

klastika spodního bádenu (detrit).  

1: 50 000 
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Písčité polohy v  pelitické facii spodního bádenu jsou známy ze 2 výškových úrovní 

označovaných jako „svrchní písčité polohy“ na úrovni +50 m aţ -50 m a „spodní písčité 

polohy“ na úrovni -400 m aţ -450 m.  

Písčité polohy jsou zvodněny fosilní mořskou vodou a tvoří stagnující systém 

s napjatou hladinou. Strukturně tvoří kolektory čočkovité polohy jemnozrnných písků aţ 

slabě zpevněných pískovců. Vody jsou natrium chloridového typu obohacené jodem a 

bromem organického původu s mineralizací nad 20 g.l
-1

. Veřejnosti jsou známé díky jejich 

balneologickému vyuţití v lázních Darkov a Klímkovice (Hora, V. a kol., 1974). 

 

Detrit 

Bazální klastika, zvaná detrit, mají různý faciálně – petrografický charakter. 

Přechází ze štěrkových poloh aţ do tzv. pláţových písků. S rozvolněným zvětralinovým 

pláštěm karbonu, který leţí bezprostředně pod nimi tvoří jeden zvodněný systém. Jde o 

hydraulický systém s napjatou hladinou, dnes silně ovlivněný antropogenní činností 

obsahem fosilní mořské vody v některých místech silně proplyněné metanem. Vody 

z detritu jsou silně mineralizované natrium chloridové solanky. Ve strukturně vyšších 

patrech dosahuje mineralizace hodnot 10 – 30 g.l
-1

, v osní části aţ 65 g.l
-1

. Koeficient 

filtrace se pohybuje mezi 10
-2

 aţ 10
-6

 cm.s
-1

. 

Bazální klastika se v prostoru Dolu Darkov vyskytují v oblasti hlavního 

dětmarovického výmolu na severu v jeho dílčím darkovském výmolu a v hlavním 

bludovickém výmolu v jeho dílčích výmolech stonavském a u polské hranice (obrázek č. 

8). 

Přímé „nafárání“ zdrojů vod vázaných na reliéf karbonu v dobývacím prostoru 

Karviná - Doly II není dnes pro velkou svislou vzdálenost důlních pracovišť moţné. 

Dochází pouze ke zprostředkované dotaci propustnými zónami karbonu jako jsou 

poruchové zóny většího řádu zasahující na reliéf karbonu. Uvedenými „vodivými“ zónami 

pronikají vody hluboko do karbonského pohoří, kde zaplňují vhodná propustná prostředí. 

Chemickým sloţením jsou si vody z těchto zdrojů velmi podobné. Mineralizace se 

pohybuje mezi 20 - 40 g.l
-1

, příznačný je rovněţ obsah bromidů a jodidů (Hora, V. a kol., 

1974). 
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Obrázek č. 8: Bazální klastika v prostoru Dolu Darkov (Důl Darkov) 

 

Pestré vrstvy 

Pestré vrstvy jsou produktem subaerického zvětrávání při vyzdvihávání 

karbonského masívu v období mezozoika a paleogénu. V dnešní podobě představují 

zachované zbytky zvětralinového pláště karbonu. Samotné pestré vrstvy nepředstavují 

nebezpečný zvodněný kolektor. Avšak s ohledem na změnu fyzikálních vlastností hornin, 

ze kterých jsou pestré vrstvy sloţeny, hlavně jejich vysoká pórovitost a trhlinatost, se 

mohou stát nebezpečnými v případě, kdy na ně přímo nasedají zvodnělá a proplyněná 

spodnobadenská klastika – detrit (Hora, V. a kol., 1974). 

 

Zvodnění karbonských hornin 

Vlastní svrchnokarbonské horniny nemají primární zvodnění a také prakticky 

postrádají průlinovou propustnost. Vody v karbonských vrstvách, jejichţ mineralizace je 

obecně přes 100 mg.l
-1

, jsou pokládány za vody původem z pokryvu, které do karbonského 

masívu pronikly po hydraulicky aktivních zlomech. Hydrogeochemicky se jedná o výrazné 

Na-Cl solanky. Koeficient filtrace neporušených karbonských hornin má hodnotu kf = n.10
-

S 

1:25 000 
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8
 – n.10

-12
 m.s

-1
, přičemţ hodnoty koeficientu klesají se zmenšující se zrnitostí sedimentů. 

V podstatě lze karbonské horniny pokládat za hydrogeologické izolanty. 

V oblasti zvětralinového pláště karbonu a nasedajících bádenských bazálních 

klastik se hodnota koeficientu filtrace zvyšuje na kf = n.10
-6 

– n.10
-8

 m.s
-1

 a horniny jsou 

tedy propustnější. Propustnost zvyšují především primární puklinové systémy, pokud 

nejsou sevřeny litostatickým tlakem, coţ nastává od hloubek asi 400 m. Pak dochází 

k pohybu podzemních vod především po sekundárních plochách diskontinuity, 

vznikajících pod vlivem důlní činnosti. K odclonění zvodnělých horizontů při povrchu 

karbonu se vytvářejí celíky v mocnostech 40 – 150 m.  

Důlní vody, pocházející z karbonského skalního masívu jsou tedy v podstatě 

infiltrované vody z  pokryvných útvarů, pronikající horninovým prostředím po hydraulicky 

prostupných zlomových systémech, které se v průběhu pronikání mění, zejména pokud jde    

o úroveň mineralizace. Na přítocích vod do dolů se tedy projevuje i vydatnost sráţek a 

úroveň hladin povrchových vod, byť silně tlumeně. 

Posledním zdrojem přítoků vod v karbonském pohoří jsou zatopené stařiny, ve 

kterých došlo k akumulaci hlavně provozní vody po ukončení hornické činnosti. V případě 

plánovaní budoucí hornické činnosti poblíţ zatopených stařin je tento zdroj přítoku vod 

nejnebezpečnější (Kotlík, J. a kol., 2010). 

 

3.6. Geologie vlastního loţiska Dolu Darkov 

 

Produktivní karbon je zde uloţen v hloubce 114 aţ 337 m pod pokryvnými útvary 

miocénu a kvartéru. Reliéf karbonu je členitý s rozdílem výšek aţ 350 m. Produktivní 

karbon je zastoupen karvinským souvrstvím s úplným sledem vrstev sedlových, sušských, 

doubravských a ostravským souvrstvím s vrstvami porubskými. 

Geologická stavba loţiska je charakterizována leţmým uloţením, vrstvy jsou 

dislokovány četnými poruchami převáţně poklesového charakteru. 

Uhelné sloje jsou poměrně stálé, v sušských a sedlových vrstvách místy rozštěpené, 

vrstvy porubské jsou v předmětné oblasti málo prozkoumané. 
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Pokryvné útvary karbonu 

Jsou zastoupeny sedimenty miocénu a kvartéru. Nejstarším členem kvartéru je 

pleistocén tvořený glaciofluviálními sedimenty reprezentovanými hrubozrnnými písky 

s místními polohami štěrků a štěrkopísků. Dále jsou to sedimenty fluviální, tvořené 

štěrkopísky a štěrky s polohami jílů ve svrchních partiích vrstevního sledu. Nejmladším 

členem kvartéru jsou eolické usazeniny sprašových hlín zachované ojediněle v depresích. 

Výskyt kvartérních sedimentů je plošně proměnlivý, průměrná mocnost jejich poloh je cca 

8 aţ 9 m. 

Miocén leţící v podloţí kvartéru je zastoupen monotónními pelitickými sedimenty 

spodního bádenu. Hlavní sloţkou je nazelenalý vápnitý jíl - tégl, obsahující 

v nepravidelných intervalech laminy a vrstvičky jemnozrnných písků. Ty se mohou místně 

nahromadit v několik metrů aţ desítek metrů mocné zóny, nasycené proplyněnou vodou. 

Na bázi miocénu na styku s karbonem leţí bazální klastika tvořená štěrkovými polohami 

přecházejícími aţ do tzv. pláţových písků. Vlastní povrch karbonu má charakter 

zvětralinového pláště. Tento tzv. detrit tvoří výplně depresí karbonského reliéfu a za 

vhodných podmínek můţe vytvářet zvodnělé a proplyněné horizonty, nebezpečné 

hornickému provozu. Detrit zasahuje do dobývacího prostoru jednak ze severu fryštátským 

výmolem, jednak z jihozápadu soleckým výběţkem stonavského výmolu. Mocnost 

sedimentů miocénního stáří se pohybuje od 100 m do 300 m, narůstá jihovýchodním 

směrem k soleckému výmolu (Kotlík, J. a kol., 2010). 

 

Reliéf karbonu 

Reliéf karbonu je tvořen dvěma hlavními morfologickými jednotkami. Převáţnou 

část tvoří příčně členěný severovýchodní svah ostravsko-karvinského hřbetu, který se 

v oblasti Dolu Darkov štěpí na dva výběţky, a to darkovský a stonavský. V jihovýchodní 

části dobývacího prostoru Karviná - Doly II je vyvinuta bludovická vymýtina. Reliéf 

karbonu ukazuje obrázek č.9. 

Nejblíţe k povrchu je reliéf karbonu v okolí demarkačního bodu 145, kde dosahuje 

kóty +200 m Bpv. Od tohoto bodu se táhne směrem na východ darkovský výběţek 

ostravsko-karvinského hřbetu a upadá směrem na SV i JV poměrně příkře do obklopujících 

ho depresí aţ k úrovni –150 m. Průměrný sklon svahů dosahuje 6
o
 aţ 9

o
. Dalším výběţkem 

ostravsko-karvinského hřbetu hřbet stonavský, jihovýchodního směru, který je méně 
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rozsáhlý a od darkovského je oddělen širokou, tzv. stonavskou vymýtinou. Nejniţší část 

reliéfu v jihovýchodním rohu předmětné oblasti dosahuje hloubky od –150 m (Kotlík, J. a 

kol., 2010). 

 
Obrázek č. 9: Reliéf karbonu na Dole Darkov (Důl Darkov) 

 

3.7. Litologický vývoj loţiska Dolu Darkov 

 

Ostravské souvrství 

Ostravské souvrství zahrnuje širokou škálu litofacií. Velká variabilita 

sedimentačního prostředí, zahrnující jak původně mořské prostředí, tak různé typy 

přechodového a kontinentálního prostředí, podmínila, ţe vznikl ve spodním namuru 

v hornoslezské pánvi litologicky nejpestřejší sled v celé paleozoické historii Českého 

masívu. K tomu přispěl vliv intenzívní vulkanické činnosti, který se projevil usazováním 

velkého mnoţství horizontů vulkanického původu - uhelných tonsteinů a smíšených 

vulkanicko-terigenních hornin a tufitů. Ostravské souvrství se vyznačuje cyklickým 

střídáním sedimentů, jehoţ původ je odvozován od tektonického vývoje v pánvi nebo od 

klimatických změn. Cykly jsou úplné nebo neúplné. Základní cykly začínají bazálními 

hrubozrnnými pískovci s erozní hranicí, pokračující prachovci a kořenovými aleuropelity, 

uhelnou slojí a končí aleuropelity nebo pelity, často se sladkovodní, brakickou nebo 

mořskou faunou. Časté jsou neúplné cykly sloţené ze střídajících se pískovcových poloh 

1: 25 000 

S 
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nebo poloh jílovců a prachovců. Mocnost základních cyklů se pohybuje od 5 m aţ do 15 

m. 

Vrtnými pracemi byly ověřeny vrstvy porubské ( částečně). Vrchní část vrstev 

jakloveckých byla navrtána v prostoru Dolu Barbora a v dobývacím prostoru Stonava, kde 

se nachází strukturní vrt SV-2 Stonava. Dle tohoto vrtu usuzujeme, ţe i v předmětné 

oblasti je ostravské souvrství vyvinuto v úplném stratigrafickém sledu. 

Petřkovické vrstvy 

Svrchní omezení: strop lingulových horizontů. 

Spodní omezení: strop lingulových horizontů Štúra.  

Předpokládaná mocnost je 400 m. Po úroveň -1 400 m petřkovické vrstvy v dobývacím 

prostoru předmětného výpočtu nezasahují.  

Spodní hrušovské vrstvy 

Svrchní omezení: strop mořského horizontu Františky. 

Spodní omezení: strop lingulových horizontů Nanety. 

Předpokládaná mocnost činí 1 800 m. Úrovně -1 400 m se v dobývacím prostoru dotýká 

svrchní části m. h. Františky. Sloje spodních hrušovských vrstev do výpočtu zásob 

nezasahují.  

Svrchní hrušovské vrstvy 

Svrchní omezení: strop mořského horizontu Enny. 

Spodní omezení: strop mořského horizontu Františky. 

Předpokládaná mocnost je 210 m. Svrchní hrušovské vrstvy se v předmětném 

prostoru vyskytují. Jelikoţ nebyly ověřeny ţádnými průzkumnými vrty, informace se 

přebírají z vedlejších dobývacích prostorů.  

Jaklovecké vrstvy 

Svrchní omezení: strop mořského horizontu Barbory. 

Spodní omezení: strop mořského horizontu Enny. 

Předpokládaná mocnost je 290 m. Vývoj těchto vrstev je přebírán z vedlejších dobývacích 

prostorů.  

Porubské vrstvy 

Svrchní omezení: strop mořského horizontu Gaeblera. 

Spodní omezení: strop mořského horizontu Barbory. 
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Stratigrafická příslušnost těchto vrstev byla vyhodnocena na základě vzorků z vrtů 

v dobývacím prostoru. Byly zde identifikovány horizonty: 

- skupina Gaeblera  

- skupina Otakara  

- skupina Lotara  

- skupina Konráda  

Mocnost porubských vrstev se pohybuje od 490 m do 520 m. 

V dobývacím prostoru Karviná - Doly II bylo ostravské souvrství ověřeno jenom 

několika průzkumnými vrty z povrchu do úrovně porubské sloje č. 403 - Filip. Další 

průzkum byl prováděn důlními vrty, které jsou označené písmenem „M“ (Kotlík, J. a kol., 

2010). 

Karvinské souvrství 

Je v dobývacím prostoru Karviná - Doly II prozkoumáno v celém vrstevním sledu, 

počínaje vrstvami sedlovými, které jsou v současné době dobývány. 

Spodní část karvinského souvrství reprezentovaná sedlovými vrstvami je 

charakteristická převahou pískovců a slepenců, v sušských vrstvách na jejich úkor přibývá 

prachovců a jílovců. Nadloţní doubravské a vyšší doubravské vrstvy se opět vyznačují 

větším podílem pískovců. 

Karvinské souvrství je pokládáno za 1 megacyklus, jehoţ spodní částí jsou sedlové 

vrstvy. Cykly sedlových vrstev mají mohutné klastické uloţeniny říčních koryt a tenké 

nadslojové usazeniny příbřeţních lagun eventuelně jezerních baţin. 

Vyznačuje se cyklickým střídáním slepenců, pískovců, jílovců a uhelných slojí. 

V malé míře jsou zde zastoupeny jiné typy hornin (karbonáty, tufity) (Kotlík, J. a kol., 

2010). 

 

3.8. Charakteristika základních typů hornin loţiska Dolu Darkov 

 

Slepence jsou převáţně polymiktní, jemno – aţ drobnozrnné, šedé nebo světlešedé. 

Valounový materiál je tvořen hlavně křemenem a úlomky sedimentárních 

a metamorfovaných hornin. Základní hmota je písčito – jílovitá. Zvrstvení bývá často 

nezřetelné, místy je patrno zvrstvení šikmé. Slepence tvoří polohy v pískovcových 
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komplexech o mocnosti několika decimetrů aţ metrů. Jejich podíl v karvinském souvrství 

činí 0,74 %.  

Pískovce jsou jemno – aţ hrubozrnné s různými odstíny šedé barvy. Modálním 

sloţením odpovídají převáţně pískovcům drobovým, méně pískovcům arkózovým. V malé 

míře se vyskytují arkózy, droby nebo křemenné pískovce. Jsou sloţeny hlavně z křemene, 

méně z úlomků hornin, ţivce a jílovité základní hmoty. Zvrstvení bývá rovnoběţné šikmé 

nebo horizontální, gradační i nepravidelné. Jejich podíl v karvinském souvrství činí asi 

30%. 

Prachovce obsahují proměnlivý podíl jílovité nebo písčité sloţky. Jsou sloţeny 

z křemene, ţivců, slíd a základní jílovité hmoty. Často obsahují laminy jemnozrnného 

pískovce. Zvrstvení bývá horizontální rovnoběţné nebo zvlněné přerušované. Obsahují 

četné úlomky flóry, v podloţí slojí se většinou vyskytují kořeny. Prachovce v nadloţí slojí 

mnohdy obsahují faunu. 

Jílovce jsou tvořeny kaolinitem (sladkovodní) nebo illitem (mořské). Zvrstvení je 

horizontální rovnoběţné nebo nezřetelné. Často obsahují faunu. 

Uhelné sloje makropetrograficky odpovídají uhlí páskovanému, lesklému uhlí 

páskovanému, matnému uhlí páskovanému a matnému uhlí. Místy bývá jejich vnitřní 

stavba komplikována výskytem proplástků prachovce nebo jílovce. Zastoupení hlavních 

horninových typů v karvinském souvrství v procentech popisuje tabulka č.4 (Kotlík, J. a 

kol., 2010). 

Tabulka č. 4: Hlavní horninové typy v Karvinském souvrství [ % ] (Kotlík, J. a kol., 2010). 

Vrstvy Slepence Pískovce 

Prachovce 
Uhelná 

sloj 

Prachovce, jílovce 

Podloţí 

sloje 
meziloţí 

Nadloţí 

sloje 

Vyšší 

doubravské 
0,35 19,67 29,61 4,55 26,71 19,11 

Doubravské 

ss. 
0,00 29,48 37,05 7,22 11,61 14,64 

Svrchní 

sušské 
0,00 19,46 39,60 7,72 13,26 19,96 

Spodní 

sušské 
0,15 45,96 18,97 8,82 7,24 18,86 

Sedlové 14,34 44,38 20,71 8,07 8,17 4,33 

Celkem 0,74 30,14 32,59 7,95 11,40 17,18 
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4. CHARAKTERISTIKA A PROBLEMATIKA DŮLNÍCH 

VOD 

 

4.1. Důlní vody 

 

Důlní vody vznikají většinou jako výsledek různých poměrů mísení přírodních i 

antropogenních (umělých) zdrojů nebo které jsou součástí těţené suroviny, popř. jsou v 

podstatě pouze transportním médiem. Jsou tedy převáţně vodami směsnými, resp. vodami 

se změněným chemismem, ať jiţ v důsledku vyvolaného proudění, vlivem sníţení 

původního tlaku, odplynění, vlivem zdrţení ve starých důlních dílech apod. (Kotlík, J. a 

kol., 2010). 

 

Přírodní důlní vody 

Kdyţ 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, a podle toho můţeme rozlišit 

různé zdroje podzemních vod. 

a) Kvarterní zdroje : 

- v místech karbonských oken 

- přímé prosakování povrchové vody nebo vody mělkých kvarterních zvodní 

terasových formací 

b) Tercierní zdroje : 

- ve formaci zvodněných bazálních klastik miocenu (detrit) 

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

jíly) 

c) Mesozoické zdroje : 

- bezmála výhradně z puklinových systému pískovců slezské jednotky 

d) Karbonské zdroje : 

- z puklinových systému zvětralinového pláště karbonu  

- z hlubokých poloh karbonského masívu 
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Provozní důlní vody 

Vody pouţívané v dole k provozním účelům. Pouţívají se např. ke skrápění 

uhelného prachu a k výplachu techniky a strojů. 

 

Stařinové vody 

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

dlouhou dobu a dochází ke změně jejich chemismu. 

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

Transportem horninovým respektive 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 (Hora, 

V. a kol., 1974). 

 

4.2. Legislativa České republiky platná pro důlní vody 

 

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

Základní legislativní normou vymezujícím pojem „důlní vody“, která v současné 

době je platnou, je horní zákon z roku 1988, který v § 40 vymezuje důlní vody 

následujícím způsobem: 

1. „Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a sráţkové vody, které vnikly 

do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo 

průsakem nebo gravitací z nadloţí, podloţí nebo boku nebo prostým vtékáním 

sráţkové vody, a to aţ do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo 

podzemními vodami“.  

2. Organizace je při hornické činnosti oprávněna : 

a) bezúplatně uţívat důlní vody pro vlastní potřebu, 

b) bezúplatně uţívat na základě povolení vodohospodářského orgánu důlní vodu 

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

činností organizace, 

c) vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do povrchových, 

popřípadě do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí pozemky 

způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a orgánem 

ochrany veřejného zdraví.  
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3. Při pouţití důlních vod podle odstavce 2 písm.a) a b) je organizace povinna pečovat o 

důlní vody a hospodárně je vyuţívat. Pouţití důlních vod k jiným účelům upravují 

zvláštní předpisy. 

4. K vypouštění jiných vod do důlních vod je třeba povolení vodohospodářského orgánu 

vydaného po dohodě s obvodním báňským úřadem (www.slon.diamo.cz, 2011). 

 

Vodní zákon 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Ve Sdělení odboru ochrany vod ministerstva ţivotního prostředí (MŢP) České 

republiky (ČR) k vypouštění důlních vod, uveřejněného ve Věstníku MŢP č. 2/1994, se 

uvádí, ţe nakládání s vodami podléhá povolovací pravomoci vodohospodářského orgánů 

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

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

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

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

zákon.  

Tento zákon oddělil samotné vypouštění důlních vod od ustanovení způsobu a 

podmínek tohoto vypouštění, které náleţí do pravomoci orgánu státní správy. Současně 

zákon 44/88 Sb. ve znění pozdějších předpisů určil, ţe věcně příslušným orgánem státní 

správy je vodohospodářský orgán (dříve okresní úřad). Vodohospodářský orgán proto 

rozhoduje o způsobu a podmínkách vypouštění důlních vod, nikoliv však podle vodního 

zákona, ale na základě zákona horního (44/88 Sb.), a to formou rozhodnutí ve smyslu § 46.  

Horní zákon (44/88 Sb., ve znění pozdějších předpisů) blíţe nevymezuje “způsob a 

podmínky vypouštění důlních vod“. Proto zde příslušný vodoprávní úřad má plnou volnost 

ve výběru prostředků, jimiţ způsob a podmínky vypouštění vymezí. Platí tu tedy obecná 

hlediska o volné úvaze správního orgánu, která však nikdy neznamenají jeho libovůli, 

nýbrţ povinnost vycházet při rozhodování ze zásad příslušné právní úpravy, v tomto 

případě provedené především horním a vodním zákonem.  

Jednou z neopominutelných legislativních zásad je v případě vypouštění důlních 

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

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

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

zajišťovat zneškodňování vypouštěných vod způsobem odpovídajícím současnému stavu 

http://www.slon.diamo.cz/
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technického pokroku. Dopad tohoto ustanovení není ţádným způsobem omezen a uvedené 

povinnosti platí pro kaţdého, kdo vypouští odpadní nebo důlní vody (www.slon.diamo.cz, 

2011). 

Při vlastním stanovování podmínek pro vypouštění důlních vod do vod 

povrchových postupuje vodohospodářský orgán podle ukazatelů přípustného stupně 

znečištění vod uvedených v nařízení vlády podle původního znění č. 94/1994 dle ČR č. 

171/1992 Sb.  (později změněno  nařízeními vlády č. 82/1999 Sb., č.61/2003 a v současné 

době platí nařízení vlády č.  229/2007 Sb.).  

Je třeba také připomenout, ţe novela nařízení vlády č. 61/2003 označená 

č. 229/2007 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 vymezuje základní emisní limity podle 

OKEČ, jak nám popisuje tabulka č.5 (www. portal.gov.cz). 

 

Tabulka č.5: Tabulka emisních limitů podle NV č. 229/2007 (www.portal.gov.cz) 

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 

 

4.3. Základní typy důlních vod 

 

Kvalita a mnoţství důlních vod se v době aktivní těţby loţiska často velmi výrazně 

liší od stavu po ukončení těţby a opuštění loţiska, jejich zařazení však jiţ ne. 

 

Důlní vody freaticko – atmosférického typu (PAT) 

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

. 

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

Typický výskyt: lomy nerudních surovin, štěrkovny a pískovny. 

Charakteristika: produkty zvětrávání hornin a loţiskové vody nemají vliv na 

hydrogeochemický typ základního zdroje směsných vod. Ze 70% jsou tyto vody tvořeny 

http://www.slon.diamo.cz/
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infiltrací vody z povrchu tzn. sráţkovou vodou, vodou povrchových recipientů a mělkých 

zvodní (Grmela, 1999). 

 

Důlní vody alterované freaticko – atmosférického typu (aPAT) 

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

. 

Hydrochemický typ: smíšený Ca – HCO3 – SO4 s podílem specifických iontů, případně se 

specifickými fyzikálně-senzorickými vlastnostmi. 

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

loţisek. 

Charakteristika: loţiskové vody a produkty zvětrávání hornin ovlivňují hydrochemický typ 

základního zdroje směsných vod (Grmela, 1999). 

 

Důlní vody provozně technologického typu (OTP) 

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

. 

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

typu pouţívaných provozních vod. 

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

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

Charakteristika: provozní vody tvoří určující podíl směsných důlních vod (Grmela, 1999). 

 

Důlní vody loţiskového typu (WDT) 

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

 a více. 

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

případně se specifickými fyzikálně-senzorickými vlastnostmi. Typický výskyt: hlubinné 

doly polymetalických rud, hlubinné doly uhelných loţisek, těţba evaporitů. 

Charakteristika: produkty zvětrávání hornin, loţiskové a mimoloţiskové vody utváří 

hydrochemický typ směsných vod (Grmela, 1999). 

 Tento typ důlních vod se čerpá z podzemí dolu Darkov do Kavinského 

potoka spolu s důlními vodami provozně technologického typu (OTP), které se hromadí 

hlavně ve stařinách. 
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4.4. Systém odvodňování Dolu Darkov 

 

Důl Darkov je v současné době vybaven hlavní čerpací stanicí ( HČS ) umístěnou 

na 9. patře na kótě -515 m a pomocnou čerpací stanicí ( PČS ) na 10. patře na kótě -655 m. 

Tyto stanice se nacházejí v blízkosti jam Mír 4 a Mír 5. Do těchto čerpacích stanic jsou 

stahovány důlní vody ze všech lokalit Dolu Darkov.  

Důlní vody jsou čerpány z pomocné čerpací stanice na 10. patře do hlavní čerpací 

stanice na 9. patře a odtud jámou Mír 5 výtlačným potrubím průměru 300 mm na povrch.  

Zde, jak ukazuje obrázek č.10 je napojení na potrubí důlních vod z Dolu ČSM se 

zaústěním do Karvinského potoka v lokalitě Slovinec (obrázek č. 11) (Kotlík, J. a kol., 

2010). 

 
Obrázek č. 10: Systém vypouštění důlních vod z Dolu Darkov (Důl Darkov) 

Místo odběrů 
vzorků 

důlních vod 

1: 5000 

S 
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0brázek č. 11: Zaústění vypouštěcího potrubí důlních vod do Karvinského potoka (Húska 2011) 

 

4.5. Vybavení čerpacích stanic Dolu Darkov 

 

Hlavní čerpací stanice (HČS) na 9. patře: 

V HČS jsou instalována 4 čerpadla typu Sigma 150 CD o výkonu 3 492 l.min
-1 

kaţdé. Provozována jsou 2 čerpadla, 1 ks je funkční rezerva a 1 ks - oprava. Kapacita 

ţumpovních překopů je 2 x 2 200 m
3
.  

Pomocná čerpací stanice (PČS) na 10. patře: 

Je vybavena 4 ks čerpadel typu Sigma 125 CDB o výkonu 2 460 l. min
-1

 kaţdé. 

V současnosti jsou provozována 2 čerpadla, 1 ks je funkční rezerva a 1 ks - oprava. 

Kapacita ţumpovních překopů je 2 x 2 100 m
3
. Systém čerpání důlních vod z podzemí 

Dolu Darkov je podrobně ukázán na obrázku č. 12.  

 

Důl Darkov s centrálním odvodňovacím systémem s ohledem na další lokality, 

které jsou zařazeny do kategorie s nebezpečím průvalu a bahnin, musí mít pohotovostní 

výkon hlavní čerpací stanice schválený ředitelem dolu, přičemţ musí být dodrţeny 

poţadavky odstavce 1 a 2, §206 Vyhlášky Českého báňského úřadu (ČBÚ) č. 22/89 Sb, 

tzn. aby průměrný denní přítok do dolu  byl vyčerpán nejpozději za 16 hodin. Mimo to 

musí být v pohotovosti nejméně 50 % záloha ve výkonu, nejméně však 1 záloţní čerpadlo 

o výkonu největšího pouţívaného čerpadla. Podle výpočtu z 5.1.2010, zaloţeného v knize 

odvodňování Dolu Darkov, kapacita zdejší hlavní čerpací stanice předpisu vyhovuje 

(Kotlík, J. a kol., 2010). 
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Obrázek č. 12: Systém čerpání důlních vod z podzemí Dolu Darkov (Důl Darkov) 

 

 

5. ZHODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÝCH DŮLNÍCH VOD Z DOLU 

DARKOV 

 

5.1. Vyhodnocení mnoţství vypouštěných důlních vod Dolu 

Darkov 

 

Mnoţství vypouštění důlních vod z Dolu Darkov do Karvinského potoka za roky 

2008, 2009 a 2010 popisuje tabulka č. 6 a graficky jsou naměřené hodnoty zpracovány 
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v grafu č.1. Celkové mnoţství čerpané důlní vody z Dolu Darkov za sledované období je 

1 901 220 m
3
. 

 

Tabulka č. 6: Množství čerpaných důlních vod Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 
objem čerpaných vod z Dolu Darkov v m³ 

měsíc  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. suma 

2008 m³ 67266 66512 68744 81503 52702 34801 25330 35765 39866 40699 31025 42171 586383 

2009 m³ 68073 63265 56759 52610 56476 51479 54150 65527 79576 69418 56495 54942 728220 

2010 m³ 59378 51634 61334 65556 57918 46650 50098 48617 51642 49983 18757 25050 586617 
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Graf č. 1: Množství čerpané  důlní vody z Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 

 

Jak je patrné z grafu č. 1, mnoţství čerpané důlní vody je během jednotlivých 

měsíců v roce velmi rozdílné a nelze v něm, po konzultaci s vodohospodářem Dolu 

Darkov, najít souvislosti. Z vývoje polynomického trendu v grafu č. 2 vyplívá, ţe výsledné 

mnoţství čerpané důlní vody v roce 2009 bylo nejvyšší, v roce 2010 objem čerpaných 

důlních vod opět klesá k hodnotě podobné z roku 2008. 
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Graf č. 2: Trend vývoje množství čerpaných důlních vod Dolu Darkov 

(y = rovnice regrese, R = hodnota spolehlivosti) 

 

5.2. Vyhodnocení mnoţství Cl
-
 v důlních vodách Dolu Darkov 

 

Chloridy jsou nejrozšířenější formou výskytu ve vodách. Mají jen slabší 

komplexační schopnosti, které se teprve při vyšších koncentracích zlepšují. Vyskytují se 

v přírodních (povrchových a podpovrchových) i uţitkových vodách, a vzhledem k velmi 

dobré rozpustnosti jejich koncentrace s rostoucí mineralizací roste. Ve vodách jsou 

chemicky i biochemický stabilní. Patří mezi silně agresivní sloučeniny, které mohou být 

příčinou plošné koroze. 

Z hygienického hlediska jsou chloridy nezávadné (pouţívají se k hygienickému 

zabezpečení vody), ale při vyšších koncentracích nepříznivě ovlivňují chuť vody (Pitter, P., 

2010). 

V tabulce č.7 je přehledně popsáno mnoţství vypouštěných chloridů v důlních 

vodách Dolu Darkov mezi roky 2008 – 2010. Naměřené hodnoty mi poskytnul 

vodohospodář Dolu Darkov ing. Pavel Balon. Odběrné místo je v areálu závodu a směsné, 

dvouhodinové vzorky se odebírají jednou v měsíci. Graficky jsou naměřená data z Dolu 

Darkov zpracována v grafu č. 3.  
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Tabulka č. 7: Množství chloridů v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 

chloridy Clˉ v důlních vodách Dolu Darkov 

měsíc odběr.   I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. průměr 

2008 mg/l 3240 5520 5100 28,8 2540 7300 1530 705 432 73,8 2710 5250 2869,133 

2009 mg/l 4690 3600 5590 8590 208 8660 6060 4660 4700 1780 4140 14100 5564,833 

2010 mg/l 2810 4610 5140 61,5 847 9460 5870 174 2320 817 39100 20400 7634,125 
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Graf č. 3: Množství chloridů v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 

 

Podle grafu č. 3 je vývoj koncentrací chloridů poměrně stabilní a neustále pomalu 

roste, kromě listopadu 2010, kdy je nárůst velice výrazný a prosince roku 2010, kdy 

dochází k mírnému poklesu koncentrace chloridů, nicméně naměřená hodnota je druhá 

největší za sledované období. Toto je také patrné z vývoje polynomického trendu v grafu č. 

4. Neustále roste mnoţství vypouštěných chloridů v důlních vodách čerpaných z Dolu 

Darkov do Karvinského potoka mezi roky 2008 – 2010. Toto vše má velice nepříznivý vliv 

na agresivitu vody a její schopnost podporovat korozi.  

 



Bc. Ladislav Húska: Nákládání s důlními vodami na Dole Darkov 

 

2011   -32- 

 

chloridy Cl
-

y = -313,2x2 + 3635,3x - 452,98

R2 = 1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

m
g

/l

chloridy Cl Polynomický (chloridy Cl)

2008 20102009

 
Graf č. 4: Trend vývoje vypouštěných chloridů Cl- v důlních vodách Dolu Darkov 

(y = rovnice regrese, R = hodnota spolehlivosti) 

 

5.3. Vyhodnocení mnoţství NEL v důlních vodách Dolu Darkov 

 

Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ve vodě vytvářejí emulze, film nebo 

souvislou vrstvu na hladině a mohou se také ve vodě rozpouštět. Zhoršují organoleptické 

vlastnosti vody (pach, chuť, barva) a mají významné adsorpční schopnosti, takţe se 

hromadí v sedimentech. Adsorpční schopnost můţe výrazně ovlivnit jejich migraci 

v prostředí. Existence jednotlivých forem NEL je podmíněna řadou faktorů, např. teplotou, 

tlakem, chemickým sloţením vody, druhem znečištění, typem nepolární látky (motorová 

nafta, oleje), mícháním nebo prouděním. Kaţdá změna těchto faktorů má za následek 

změnu v zastoupení jednotlivých forem výskytu, např. odparem těkavých sloţek (Pitter, P., 

2010). 

V tabulce č. 8 je přehledně popsáno mnoţství vypouštěných nepolárních 

extrahovatelných látek v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008 – 2010. Naměřené 

hodnoty mi poskytnul vodohospodář Dolu Darkov ing. Pavel Balon. Odběrné místo je 

v areálu Dolu Darkov a směsné, dvouhodinové vzorky se odebírají jednou v měsíci. 

Graficky jsou naměřená NEL z Dolu Darkov zpracována v grafu č. 5.  
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Tabulka č. 8: Množství NEL  v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 
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Graf č. 5: Množství NEL  v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 

 

Podle grafu č. 5 je největší koncentrace NEL v důlních vodách Dolu Darkov 

v srpnu roku 2008 a 2009. Jak je také patrné z vývoje polynomického trendu v grafu č. 6, 

opět (podobně jako u chloridů) neustále roste mnoţství vypouštěných NEL v důlních 

vodách čerpaných z Dolu Darkov do Karvinského potoka mezi roky 2008 – 2010. Měření 

NEL v roce 2010 proběhlo pouze v lednu, protoţe od února 2010 se začaly na Dole 

Darkov měřit hodnoty uhlovodíků c10 – c40, nicméně naměřená hodnota je nejvyšší ze 

všech provedených měření. Nepolární extrahovatelné látky (NEL) ve vodě vytvářejí 

emulze, film nebo souvislou vrstvu na hladině a mohou se také ve vodě rozpouštět. 

Zhoršují organoleptické vlastnosti vody (pach, chuť, barva) a mají významné adsorpční 

schopnosti, takţe se hromadí v sedimentech. Tím vším výrazně ovlivňují kvalitu vod 

Karvinského potoka. 

 

NEL v důlních vodách Dolu Darkov 

měsíc odběru   I. II. III IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. průměr 

2008 mg/l 0,073 <0,05 0,063 <0,05 0,132 0,053 0,204 0,411 <0,05 <0,05 0,075 <0,05 0,105 

2009 mg/l 0,065 0,139 0,122 0,119 0,234 <0,05 <0,05 0,33 0,139 0,202 0,183 <0,05 0,140 

2010 mg/l 0,375                       0,375 
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Graf č. 6: Trend vývoje vypouštěných NEL v důlních vodách Dolu Darkov 

(y = rovnice regrese, R = hodnota spolehlivosti) 

 

5.4. Vyhodnocení pH v důlních vodách Dolu Darkov 

 

Kyselost neboli pH („potenciál vodíku“), téţ vodíkový exponent je číslo, kterým 

v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě) a tím 

výrazně ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách. Jedná se o logaritmickou 

stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14; přitom neutrální voda má pH rovno 7. U kyselin je 

pH menší neţ sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, 

čím větší číslo, tím „silnější“ zásada.  

Hodnota pH je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity 

oxoniových kationtů. Ve zředěných vodných roztocích lze hodnotu aktivity aproximovat 

hodnotou koncentrace a pak platí (Pitter, P., 2010): 

pH = − log(c(H3O 
+
 )) 

V tabulce č.9. jsou přehledně popsány hodnoty pH v důlních vodách Dolu Darkov 

mezi roky 2008 – 2010. Naměřené hodnoty mi poskytnul vodohospodář Dolu Darkov ing. 

Pavel Balon. Odběrné místo je v areálu Dolu Darkov a směsné, dvouhodinové vzorky se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logaritmick%C3%A1_stupnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logaritmick%C3%A1_stupnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logaritmick%C3%A1_stupnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logaritmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivita_%28chemie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kationt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentrace_%28chemie%29
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odebírají jednou v měsíci. Graficky jsou naměřené hodnoty pH z Dolu Darkov zpracovány 

v grafu č. 7.  

 

Tabulka č. 9: Hodnoty pH  v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 

pH v důlních vodách Dolu Darkov 

měsíc odběru I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. průměr 

2008 7,69 7,57 7,67 7,92 7,6 7,5 8 8,2 8,3 8 8,1 7,9 7,870 

2009 7,6 8 7,4 7,7 8 7,6 7,7 7,5 7,7 7,9 8 7,5 7,717 

2010 7,9 7,6 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 8 7,8 8 7 7,2 7,725 
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Graf č. 7: Naměřené hodnoty pH v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 

 (emisní limit OKEČ = odvětvová klasifikace ekonomických činností) 
 

Jak je patrné z vývoje polynomického trendu v grafu č. 8, zjištěné hodnoty pH 

v důlních vodách z Dolu Darkov čerpaných do Karvinského potoka mezi roky 2008 – 2010 

mají klesající tendencí, coţ je jistě pozitivní fakt. Podle odvětvové klasifikace 

ekonomických činností (OKEČ) stanovené nařízením vlády č. 229/2007, naměřené 

hodnoty pH v důlních vodách Dolu Darkov (graf č. 7) nepřekračují stanovené emisní 

limity v ţádném ze sledovaných let. Důlní vody mají mírně zásaditý charakter. Velikost 

emisních limitů je pro odvětví těţba černého uhlí a výroba černouhelných briket stanovena 

na 6-9. 
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Graf č. 8: Trend vývoje pH v důlních vodách Dolu Darkov 

(y = rovnice regrese, R = hodnota spolehlivosti) 

 

5.5. Vyhodnocení RAS v důlních vodách Dolu Darkov 

  

Jedním ze základních ukazatelů jakosti přírodních, uţitkových i odpadních vod je 

stanovení veškerých rozpuštěných anorganických látek. Tento ukazatel má nejenom 

význam hydrochemický a hygienický při hodnocení chemických a biologických vlastností 

vody, ale také význam legislativní při výpočtu poplatků za vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových podle tzv. rozpuštěných anorganických solí (RAS). V hydrogeochemii a 

balneochemii se jakost vod běţně posuzuje podle tzv. celkové mineralizace, coţ však 

dosud do ostatních odvětví hydrochemie dostatečně neproniklo. Doporučuje se vyjadřovat 

celkovou mineralizaci především v koncentraci látkového mnoţství (mmol.l
-1

), která 

odpovídá reálnému sloţení vod. 

U organicky neznečištěných vod se RAS usuzuje obvykle ze stanovení 

rozpuštěných látek sušených při 105 °C (odparku) a u organicky znečištěných vod ze 

stanovení zbytku po ţíhání rozpuštěných látek při 550 °C (ţíhaného odparku). Ukázalo se 

však, ţe výsledky těchto stanovení mohou být zatíţeny nejenom negativní ale i pozitivní 

chybou (Pitter, P., 2010). 

V tabulce č.10 jsou přehledně popsány hodnoty rozpustných anorganických solí 

v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008 – 2010. Naměřené hodnoty mi poskytnul 
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vodohospodář Dolu Darkov ing. Pavel Balon. Odběrné místo je v areálu Dolu Darkov a 

směsné, dvouhodinové vzorky se odebírají jednou v měsíci. Graficky jsou naměřené 

hodnoty pH z Dolu Darkov zpracovány v grafu č. 9.  

 

Tabulka č. 10: Hodnoty RAS  v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 
RAS v důlních vodách Dolu Darkov 

datum odběru  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. průměr 

2008 mg/l 5500 8800 8300 160 8100 10000 2800 1300 870 230 4300 7900 4855 

2009 mg/l 7200 5400 8700 13000 480 14000 9600 7500 7500 3000 6700 18000 8423,3 

2010 mg/l 4800 7100 8400 180 2000 16000 9400 330 4100 1800 32000 32000 9842,5 
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Graf č. 9: Množství RAS  v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 

 

Podle grafu č. 9 je vývoj koncentrací RAS v důlních vodách Dolu Darkov značně 

nevyrovnaný a chaotický. Největší nárůst je ovšem v listopadu a prosinci roku 2010. Jak je 

také patrné z vývoje polynomického trendu v grafu č. 10, opět roste mnoţství 

vypouštěných rozpustných anorganických solí (RAS) v důlních vodách čerpaných z Dolu 

Darkov do Karvinského potoka mezi roky 2008 – 2010. Tento trend má zcela jistě 

nepříznivý vliv na celkovou mineralizaci, hydrochemickou a hygienickou kvalitu vod 

Karvinského potoka. 
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Graf č. 10: Trend vývoje RAS v důlních vodách Dolu Darkov 

(y = rovnice regrese, R = hodnota spolehlivosti) 

 

5.6. Vyhodnocení NL v důlních vodách Dolu Darkov 

 

Nerozpuštěné anorganické a organické látky (NL) většinou kvalitu vody příliš 

neovlivňují, ale působí nepříznivě na vzhled toku. Nejhorší jsou v tomto směru rostlinné 

oleje a tuky, ale zejména ropné látky (motorová paliva a maziva, lehké a těţké topné oleje, 

rozpouštědla aj.). Všechny tyto znečišťující látky se na hladině rozprostírají do tenké 

vrstvy bránící přístupu vzduchu, čímţ brání rozpouštění kyslíku ve vodě. Jejich 

biochemické odbourávání přirozenými procesy sice probíhá, ale velmi pomalu. 

Nerozpuštěné látky s hustotou vyšší neţ má voda se v klidnějších úsecích vodních 

toků usazují a zanášejí koryto. Současně zhoršují prosvětlení vody. Při zvýšených 

průtocích se část kalů zvíří a pohybuje se vodním tokem aţ se opět usadí v klidnějších 

úsecích toku nebo při povodních v zátopovém (inundačním) území. Kaly mohou významně 

působit na změny ekosystému. V silnějších vrstvách usazených kalů obsahujících 

organické látky probíhají pomalejší anaerobní rozkladné procesy, neboť k nim nemá 

přístup okysličená voda. Do vody se pak v podobě bublin uvolňuje oxid uhličitý a metan. 

Huminové kyseliny a jejich soli obsaţené v sedimentech působí jako iontoměniče a váţou 

na sebe kationy těţkých kovů. Proto bahno vytěţené ze dna toků nebo nádrţí můţe být 

2008 2009 2010 
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zcela nevhodné pro rekultivace a zúrodňování půd. Často je klasifikováno jako nebezpečný 

odpad a dle toho se s ním musí nakládat (Pitter, P., 2010). 

V tabulce č.11 jsou přehledně popsány hodnoty nerozpuštěných látek v důlních 

vodách Dolu Darkov mezi roky 2008 – 2010. Naměřené hodnoty mi poskytnul 

vodohospodář Dolu Darkov ing. Pavel Balon. Odběrné místo je v areálu Dolu Darkov a 

směsné, dvouhodinové vzorky se odebírají jednou v měsíci. Graficky jsou naměřené 

hodnoty nerozpuštěných látek z Dolu Darkov zpracovány v grafu č. 11.  

 

Tabulka č. 11: Hodnoty NL  v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 

NL v důlních vodách Dolu Darkov 

měsíc odběru   I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. průměr 

2008 mg/l <10 12 14 <10 17 16 14 30 <10 <10 11 43 16,41 

2009 mg/l <10 <10 24 24 12 <10 20 27 17 16 14 30 17,87 

2010 mg/l 13 57 10 <10 14 14 23 13 17 46 97 <10 27 
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Graf č. 11: Naměřené hodnoty NL v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 

 (emisní limit OKEČ = odvětvová klasifikace ekonomických činností) 
 

Jak je patrné z vývoje polynomického trendu v grafu č. 12, opět roste mnoţství 

vypouštěných nerozpuštěných látek v důlních vodách čerpaných z Dolu Darkov do 

Karvinského potoka mezi roky 2008 – 2010. Podle odvětvové klasifikace ekonomických 

činností (OKEČ) stanovené nařízením vlády č. 229/2007, naměřené hodnoty NL v důlních 

vodách Dolu Darkov (graf č. 11) překračují stanovené emisní limity v prosincovém měření 
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roku 2008. Také v roce 2010 jsou v měsících únor, říjen a listopad překročeny emisní 

limity. Velikost emisních limitů je pro odvětví těţba černého uhlí a výroba černouhelných 

briket stanovena na 40 mg/l. Tento trend má zcela jistě nepříznivý vliv na celkovou kvalitu 

vod, vzhled toku, propustnost světla a koncentraci těţkých kovů v sedimentech 

 Karvinského potoka. 
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Graf č. 12: Trend vývoje NL v důlních vodách Dolu Darkov 

(y = rovnice regrese, R = hodnota spolehlivosti) 

 

5.7. Vyhodnocení síranů SO4
2-

 v důlních vodách Dolu Darkov 

 

Jednoduchý síranový anion SO4
2- 

je rozpuštěná forma síranu. Sírany vznikají, mimo 

jiné, oxidací pyritu (FeS2) v dolech, coţ je příčinou jejich vysokých koncentrací v důlních 

vodách. Hlavními minerály jsou sádrovec (CaSO4.2H2O) a anhydrit (CaSO4). Sírany jsou 

v oxických a anoxických podmínkách ve vodě stabilní. Na sulfidy se biochemicky redukují 

v anaerobním prostředí při značně záporných hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu. 

Proto je redukce síranů ve vodách především biochemický proces způsobený bakteriemi 

rodu Desulfovibrio běţně se vyskytujících v sedimentech. 
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Sírany v běţných koncentracích nemají hygienický význam. Při vyšších 

koncentracích ovlivňují chuť a pach vody. Vysoké koncentrace síranů spolu s hořčíkem a 

sodíkem způsobují laxativní (průjem) účinky vody (Pitter, P., 2010). 

V tabulce č.12 jsou přehledně popsány hodnoty síranových anionů (SO4
2-

) 

v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008 – 2010. Naměřené hodnoty mi poskytnul 

vodohospodář Dolu Darkov ing. Pavel Balon. Odběrné místo je v areálu Dolu Darkov a 

směsné, dvouhodinové vzorky se odebírají jednou v měsíci. Graficky jsou naměřené 

hodnoty síranových anionů (SO4
2-

) z Dolu Darkov zpracovány v grafu č. 13. 

 

Tabulka č. 12: Hodnoty SO4
2- v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 

sírany SO4
2-

 v důlních vodách Dolu Darkov 

měsíc odběru  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. průměr 

2008 mg/l 51,5 80 213 32,3 196 10,1 68,7 83,3 61,6 41,3 73 80,5 82,60 

2009 mg/l 7,8 81,9 131 5,3 51,7 69 84,8 95 97 62,5 107 58,2 70,93 

2010 mg/l 90,2 99,9 89 30,3 46 60,4 32 22 66,5 330 19,8 18,1 75,35 
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Graf č. 13: Hodnoty SO4

2- v důlních vodách Dolu Darkov mezi roky 2008-2010 

 

Podle grafu č. 13 je průběh vypouštění síranu v důlních vodách Dolu Darkov 

poměrně stabilní, kromě března a května roku 2008 a října 2010, které značně převyšují 

ostatní naměřené hodnoty. Jak je také patrné z vývoje polynomického trendu v grafu č. 14, 

po strmém poklesu koncentrací síranů v roce 2009, v roce 2010 jejich koncentrace 
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v důlních vodách čerpaných z Dolu Darkov opět prudce roste. Tento trend má nepříznivý 

vliv na celkové organoleptické vlastnosti vody Karvinského potoka. 
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Graf č. 14: Trend vývoje síranů (SO4

2-) v  důlních vodách Dolu Darkov 

(y = rovnice regrese, R = hodnota spolehlivosti) 

 

Emisní limity pro důlní vody jsou stanoveny podle odvětvové klasifikace 

ekonomických činností (OKEČ) dané nařízením vlády č. 229/2007 pro odvětví těţba 

černého uhlí a výroba černouhelných briket, pouze pro pH a nerozpuštěné látky (NL). 

Ostatní sledované parametry (RAS, NEL, SO4
2-

, Cl
-
) nemají nařízením vlády stanoveny 

emisní limity. Dále všechny sledované látky nemají od roku 2009 stanoven ani ţádný jiný 

emisní limit vydaný příslušným Krajským úřadem. Důl Darkov má pouze, podle přílohy č. 

1, staveno maximální mnoţství čerpané důlní vody, spolu s Dolem ČSM, za jednotlivé 

roky. Protoţe Důl Darkov vypouští důlní vody společným potrubím s Dolem ČSM, mohou 

oba doly společně za rok 2011 odčerpat do Karvinského potoka aţ 4 300 000 m
3
 důlních 

vod. Kupříkladu za rok 2009 oba důlní podniky společně vypustily do Karvinského potoka 

2 198 204 m
3
 důlních vod. Proto Krajským úřadem povolené mnoţství na vypouštění 

důlních vod do Karvinského potoka ve výší 4 300 000 m
3
 pro oba podniky, na rok 2011, 

představuje rezervu ve výši 100 % a nenutí důlní podniky se problémem důlních vod dále 

zabývat. Důl Darkov má jen sledovat hodnoty koncentrací jednotlivých látek (příloha č. 1) 

obsaţených v důlních vodách čerpaných z tohoto dolu do recipientu. 
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Objem čerpané důlní vody dolem Darkov byl největší v roce 2009. V letech 2008 a 

2010 je objem niţší, skoro stejné úrovně. Nicméně tomuto vývoji neodpovídají hodnoty 

koncentrací sledovaných parametrů. U RAS, NEL, NL a Cl
-
 dochází podle grafu 

polynomického trendu téměř k exponenciálnímu růstu koncentrací během tohoto období. U 

pH a SO4
2-

 naopak dochází v roce 2009 (největší objem čerpané důlní vody) k poklesu 

koncentrací látek a v létech 2008, 2010 (nejmenší objem čerpané důlní vody) jsou 

koncentrace opět vysoké. 

Podle vodohospodáře Dolu Darkov ing. Balona nelze tento jev zcela objasnit a 

nemá pro tento vývoj uspokojivé vysvětlení. Jde spíše o kombinaci několika faktorů, 

například, nákup nových technologií a jejich zvýšená náročnost na provozní vodu, vedení 

důlních děl mimo oblasti detritu, hloubka důlních děl pod povrchem, šetrnější hospodaření 

s technologickou vodou, akumulace a sedimentace látek v ţumpovních překopech. 

 

 

6. HODNOCENÍ SO4
2- a Cl- V DŮLNÍCH VODÁCH DOLU DARKOV 

PODLE CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY C90 V LETECH 2008 - 

2010 

 

Charakteristická hodnota ukazatele jakosti vody je hodnota s pravděpodobností 

nepřekročení 90%. Charakteristická hodnota se vypočítá ze souboru s rozsahem nejméně 

24 hodnot. Je-li obvyklá četnost kontroly 12 odběrů za rok, je nutno pro výpočet 

charakteristické hodnoty spojit pozorování ze dvou let. Charakteristická hodnota nahrazuje 

při hodnocení jakosti vod celý soubor naměřených dat ukazatelů jakosti vody. 

 

Výpočet hodnoty s pravděpodobností nepřekročení 90 % (c90) 

Hodnoty ukazatele se seřadí do sestupné řady podle velikosti x1 = nejvyšší 

hodnota, x2 = druhá nejvyšší hodnota atd. Do sestupné řady stačí sestavit k nejvyšších 

hodnot. Tato pomocná proměnná se vypočítá podle rovnice (www.pod.cz): 

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

n = počet pozorování 

k = hodnota zaokrouhlená nahoru na celé číslo 
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Hodnoty c90 se vypočítají z rovnice: 

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

d90 = k – ( 0,1 . n ) - 0,34 

Při výpočtu c90 z 24 hodnot je k = 3 a charakteristická hodnota se vypočítá z rovnice: 

c90 = ( 0,26 . c2 ) + ( 0,74 . c3 ) 

 

Výpočet k: 

k = ( 0,1 . n ) + 0,34   n = 34 (počet měření za roky 2008, 2009, 2010) 

k = ( 0,1 . 36 ) +.0,34 

k = 3,94   zaokrouhlujeme na celé číslo nahoru 

k = 4 

Výpočet d90 : 

d90 = k – ( 0,1 . n ) - 0,34 

d90 = 4 – ( 0,1 . 36 ) - 0,34 

d90 = 0,06 

Výpočet c90 pro SO4
2-

 v důlních vodách Dolu Darkov (2008 – 2010) 

Do sestupné řady sestavím k (4) nejvyšších hodnot podle tabulky č.12:  

c1 = 330 mg/l 

c2 = 213 mg/l 

c3 = 196 mg/l 

c4 = 131 mg/l 

 

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

c90 = ( 0,06 . 196 ) + ( 1 – 0,06 ) . 131 

c90 = 134,9 mg/l SO4
2- 

Výpočet c90  pro Cl
- 
v důlních vodách Dolu Darkov (2008 – 2010) 

Do sestupné řady sestavím k (4) nejvyšších hodnot podle tabulky č.7:  

c1 = 39100 mg/l 

c2 = 20400 mg/l 

c3 = 14100 mg/l 

c4 = 9460 mg/l 
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c90 = ( d90 . ck-1 ) + ( 1 – d90 ) . ck 

c90 = ( 0,06 . 14100 ) + ( 1 – 0,06 ) . 9460 

c90 = 9738,4 mg/l Cl
- 

 

 

7. HODNOCENÍ ZVÝŠENÍ KONCENTRACÍ SO4
2- a Cl- 

V KARVINSKÉM POTOCE VLIVEM DOLU DARKOV 

 

Karvinský potok monitoruje Povodí Odry a.s. u ústí do Olše. Podrobnější popis 

monitorovacího místa poskytuje tabulka č. 13 a průtoky Karvinského potoka ukazuje 

tabulka č. 14 (www.pod.cz). 

 

Tabulka č. 13: Monitoring jakosti povrch. vod v Karvinském potoce (www.pod.cz, 2011) 

 
 

Tabulka č. 14: Charakteristické průtoky v Karvinském potoce (www.pod.cz, 2011) 

 

 

Výpočet zředění důlních vod Dolu Darkov za období od roku 2008 do roku 2010 

podle Ambrožové (2006). 

Cr = ( QOV /Q355 ) . 100 [%] 

QOV – průměrné mnoţství vypuštěných důlních vod do Karvinského potoka 

Dolem Darkov za roky 2008 - 2010 je 633925 m
3
/rok (tabulka č. 6) 

coţ je 0,02 m
3
/s 

Q355 – minimální denní průtok Karvinského potoka – 0,102 m
3
/s (tabulka č. 

14) 

Cr = 0,02/0,102 . 100 

Cr = 19,6 % 

http://www.pod.cz/
http://www.pod.cz/
http://www.pod.cz/
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Důlní vody Dolu Darkov se v recipientu naředí na 19,6 % své původní koncentrace. 

 

Vliv důlních vod Dolu Darkov na znečištění Karvinského potoka 

Výpočet vychází z obecné směšovací rovnice 

Q1. c90 + Q2. c90 = (Q1 + Q2). c90  

Q – průtok vody  

c90 - charakteristická hodnota ukazatele jakosti vody 

 Úprava směšovací rovnice pro stanovení vlivu Důlu Darkov na vodu Karvinského 

potoka: 

Q1. c90, = Q355 . c90,R  

Q1 – průměrné mnoţství vypouštěné důlní vody z Dolu Darkov za období 

2008 – 2010 je 633740 m
3
/rok (tabulka č. 6) coţ je 0,02 m

3
/s 

c90 - charakteristická hodnota ukazatele jakosti důlní vody Dolu Darkov 

(počítáno dříve) 

Q355 – minimální denní průtok Karvinského potoka – 0,102 m
3
/s (tabulka č. 

14) 

c90,R - charakteristická hodnota ukazatele jakosti vody recipientu (Karvinský 

potok) 

Výpočet změny charakteristické hodnoty c90 recipientu vlivem důlních vod Dolu 

Darkov pro ukazatel Cl
-
. 

Q1. c90 = Q355 . c90,R  

Q1. c90 / Q355 =  c90,R 

0,02 . 9738,4 / 0,102 = c90,R  

1909 mg/l = c90,R  

Vlivem koncentrace Cl
-
 v důlních vodách Dolu Darkov vzroste charakteristická 

hodnota vody c90 v Karvinském potoce v ukazateli Cl
-
 o 1909 mg/l. 

Výpočet změny charakteristické hodnoty c90 recipientu vlivem důlních vod Dolu 

Darkov pro ukazatel SO4
2-

. 

Q1. c90 = Q355 . c90,R  

Q1. c90 / Q355 =  c90,R 

0,02 . 134,9 / 0,102 = c90,R 

26,45 mg/l = c90,R 
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Vlivem koncentrace SO4
2-

v důlních vodách Dolu Darkov vzroste charakteristická 

hodnota vody c90 v Karvinském potoce v ukazateli SO4
2-

 o 26,45 mg/l. 

 

Imisní zatíţení Karvinského potoka důlními vodami Dolu Darkov 

v ukazatelích SO4
2- 

a Cl
-
 v letech 2008 - 2010 

Podle novely nařízení vlády č. 61/2003 označené č. 229/2007, která stanovuje 

imisní standarty ukazatelů přirozeného znečištění povrchových vod, je imisní limit pro Cl
-
 

stanoven na 250 mg/l a imisní limit pro SO4
2-

 je stanoven na 300 mg/l (www. 

portal.gov.cz). 

 

Výpočet imisního zatížení Karvinského potoka důlními vodami Dolu Darkov 

v ukazateli SO4
2-

. 

Iz = c90,R / Il . 100  [%]  Iz - imisní zatíţení Karvinského potoka 

c90,R - charakteristická hodnota vody recipientu 

(Karvinský potok) pro SO4
2-

 - 26,45 

mg/l 

Il - imisní limit podle nařízení vlády č. 

229/2007 pro SO4
2-

 – 300 mg/l 

 Iz = 26,45 / 300 . 100 

 Iz = 8,81 % 

Charakteristická hodnota vody c90 v Karvinském potoce vzroste vlivem důlních vod 

Dolu Darkov v ukazateli SO4
2-

o 26,45 mg/l, coţ činí, podle nařízení vlády č. 229/2007, 

pouze 8,81 % imisního limitu stanoveného pro ukazatel SO4
2-

. 

 

Výpočet imisního zatížení Karvinského potoka důlními vodami Dolu Darkov 

v ukazateli Cl
-
 . 

Iz = c90,R / Il . 100     [%]  Iz - imisní zatíţení Karvinského potoka 

c90,R - charakteristická hodnota vody recipientu 

(Karvinský potok) pro Cl
-
 – 1909 mg/l 

Il - imisní limit podle nařízení vlády č. 

229/2007 pro Cl
-
 – 250 mg/l 
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 Iz = 1909 / 250 . 100 

 Iz = 763,6 % 

Charakteristická hodnota vody c90 v Karvinském potoce vzroste vlivem důlních vod 

Dolu Darkov v ukazateli Cl
-
 o 1909 mg/l, coţ činí překročení imisního limitu podle 

nařízení vlády č. 229/2007 pro ukazatel Cl
-
 o 763,6 % (7,6 krát víc, neţ stanoví NV).  

 

 Celková kvalita vody Karvinského potoka 

Celkově je moţno kvalitu vod v Karvinském potoce, vlivem znečištění důlními 

vodami z dolů Darkov, ČSM a ČSA, zhodnotit jako nevyhovující (tabulka č. 14 a č. 15). 

Dále je Karvinský potok hodnocen podle stupně ovlivnění jako silně ovlivněný tok a podle 

jakosti vody hodnocen jako velmi silně znečištěný tok (pátá třída jakosti). Překračovány 

jsou hlavně limitní koncentrace síranů, chloridů a pyrenu (tabulka č. 15). 

 

Tabulka č. 14: Kvalita vod v Karvinském potoce (www.pod.cz, 2011) 

 
 

Tabulka č. 15: Celkový stav Karvinského potoka (www.pod.cz, 2011) 

 
 

Důl Darkov se na tomto nepříznivém stavu podílí z 19,6 % u ukazatele zředění 

důlních vod v Karvinském potoce. U síranů (SO4
2-

) se Důl Darkov podílí na celkovém 

http://www.pod.cz/
http://www.pod.cz/


Bc. Ladislav Húska: Nákládání s důlními vodami na Dole Darkov 

 

2011   -49- 

 

naplnění imisního limitu Karvinského potoka pouze z 8,81 %. Naproti tomu koncentrace 

chloridů (Cl
-
) v důlních vodách Dolu Darkov je velice vysoká, a tím zapříčiňuje velké 

překročení imisního limitu v Karvinském potoce, a to aţ o 763,6 % (jenom Důl Darkov!). 

 

 

8. NÁVRH ŘEŠENÍ NA ZLEPŠENÍ KVALITY VODY 

V KARVINSKÉM POTOCE 

 

Podstatou mého návrhu na zlepšení kvality vody v Karvinském potoce je technické 

úprava důlních vod. Vycházím z vhodného situování Dolu Darkov a také z toho, ţe Důl 

Darkov vypouští důlní vodu spolu s dolem ČSM (Sever, Jih) ve stejném odpadním potrubí. 

Navrhuji ve vhodném místě potrubí rozpojit a vřadit úpravnu důlních vod, pokud moţno 

také v blízkosti dolu ČSA, pro případné napojení také tohoto dolu do systému úpravy 

důlních vod. 

Podstatou úpravny důlních vod je předúprava důlních vod formou alkalizace 

vápenným mlékem [Ca(OH)2], následné sedimentaci a odflotování provzdušněných RAS, 

NEL a NL. Poté by následovalo dočištění důlních vod a to reverzní osmózou nebo 

biologickou (kořenovou) čistírnou na zátopě Kozinec. 

Čerpané důlní vody by se přiváděli do vyrovnávacích nádrţí, ve kterých by 

docházelo k sedimentací nepolárních extrahovatelných látek (NEL) a částečně také 

k odbourání SO4
2-

 vlivem činnosti bakterií rodu Desulfovibrio desulfuricans a 

Desulfovibrio vulgaris, které redukují sírany na sulfidy. Účinnost redukce je v našich 

klimatických podmínkách asi 25%. Vyrovnávací nádrţe jsou dvě, jedna slouţí 

k sedimentaci a ve druhé dochází k čištění a odstraňování kalů. Z vyrovnávacích nádrţí 

jsou důlní vody čerpány odstředivými čerpadly do sedimentačních nádrţí, po cestě jsou 

předupravené důlní vody obohaceny vápenným mlékem. V sedimentačních nádrţích, v 

sekci jednobublinné aerace tlakovým vzduchem, dochází k obohacení směsi tlakovým 

vzduchem. Vzniklý kal poté v sedimentačních nádrţích sedimentuje, je shrabován a 

odtahován do kalové studny. V sedimentačních nádrţích dochází k separaci NL, NEL a 

RAS. Z kalové studny je kal dále přečerpán do kruhového zahušťovače, kde přidáním 

flokulačního činidla Sokoflok dochází k další sedimentaci. Nakonec je kal filtrován na 

kalolisech. Přebytečná voda z kruhového zahušťovače se opět vrací do sedimentačních 



Bc. Ladislav Húska: Nákládání s důlními vodami na Dole Darkov 

 

2011   -50- 

 

nádrţí. Výsledný produkt je naloţen na nákladní auta a odvezen na příslušnou skládku, 

nebo k jinému vhodnému vyuţití. Vyčištěná důlní voda ze sedimentačních nádrţí by byla 

svedena struţkou přímo do Karvinského potoka, nebo k dočištění reverzní osmózou. Celý 

mechanizmus předčištění je přehledně ukázán na obrázku č. 13 (Vidlář, Schejbal 1999). 

 
Obrázek č. 13: Systém alkalizace důlních vod vápenným mlékem 

(převzato a upraveno z Vidlář, Schejbal 1999) 

 

Celý tento proces před úpravy by slouţil k vyčištění důlní vody na takovou kvalitu, 

která by umoţnila pouţití následné membránové osmózy. Jde o velice moderní a 

perspektivní metodu likvidace důlních vod s vysokou činností, aţ 99 %. Při takto velkých 

mnoţstvích důlních vod, které čerpají zdejší důlní podniky do Karvinského potoka, ceně 

zařízení, náročnosti provozu a účinnosti, by se nemusel čistit celý objem důlních vod, ale 

jenom jeho adekvátní část tak, aby důlní voda vytékající do recipientu vyhovovala imisním 

limitům. 

Tato metoda je ovšem ve stádiu výzkumu pro pouţití k odsolování důlních vod, 

protoţe důlní vody obsahují velké mnoţství minerálů, znečištění a je jí velké mnoţství. 

Toto vše způsobuje velké problémy s ţivotností filtračních membrán a kapacitou zařízení. 

Nezanedbatelná je i velká finanční náročnost na pořízení zařízení i jeho následnou údrţbu. 

Důlní voda 

Odvoz kalu 

nákladními 

auty 
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Proto se mi jeví jako vhodnější vypouštění předupravené důlní vody do recipientu. 

Konečné dočištění této předupravené důlní vody by probíhalo na zátopě Kozinec (obrázek    

č. 14). Zde by po předchozích úpravách terénu a dalším zajištění minimalizace průsaku do 

podzemních vod docházelo k biologickému dočištění důlních vod. Karvinský potok by se 

tak stal součástí zátopy na lokalitě Kozinec. Povrchové vody včetně důlních vod by 

protékaly zátopou, zde by se mísily s vodou v zátopě a zde by také působil kořenový 

systém Orobince širokolistého (Typha latifolia) a Rákosu obecného (Phragmites australis). 

Tyto dvě rostliny jsou nejčastěji vyuţívané pro kořenové čistírny odpadních vod. Tím by 

došlo k dalšímu vyrovnání a sníţení koncentrací znečištění (RAS, NL, NEL) v 

povrchových vodách vypouštěných do řeky Olše. Nezanedbatelný je i efekt sjednocení a 

vyrovnání vtoku upravených (ale ne zcela čistých důlních vod) do řeky Olše. Podobný 

experiment s kořenovým čištěním důlních vod probíhá v současné době na Dole Lazy. 

 

 

Obrázek č. 14: Zátopa na lokalitě Kozinec (www. mapy cz) 

1: 20 000 

S 
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Situování úpravny důlních vod bych volil v areálu bývalé pily Slovinec, s ohledem 

na jiţ existující odpadní tah důlních vod v její blízkosti, vhodný pozemek, infrastrukturu a 

také s ohledem na blízkost Karvinského potoka jako recipientu. (obrázek č. 15). 

 

 
Obrázek č. 15: Lokalizace úpravny důlních vod (převzato a upraveno Důl Darkov) 

Úpravna 

důlních vod 

1 : 5000 

S 
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9. ZÁVĚR 

 

Jedním z cílu této práce bylo vyhodnotit vliv důlních vod Dolu Darkov na kvalitu 

vod v Karvinském potoce. Celkový stav Karvinského potoka je zhodnocen jako 

nevyhovující, podle stupně ovlivnění jako silně ovlivněný tok a podle jakosti vody 

hodnocen jako velmi silně znečištěný tok (pátá třída jakosti). Ze studie získaných dat, která 

mi byla poskytnuta vodohospodářem Dolu Darkov, jsem zjistil, ţe Důl Darkov se podílí na 

ředění vod  Karvinského potoka jen z 19,6 %. Přesto ale vlivem koncentrace chloridů (Cl
-
) 

v důlních vodách Dolu Darkov, dochází k velkému překročení (7,6 krát) imisních limitů 

vod Karvinského potoka. Naopak velice nízký je vliv důlních vod Dolu Darkov na kvalitu 

vod Karvinského potoka u síranů (SO4
2-

), protoţe zaplňuje imisní kapacitu recipientu jen z 

8,81%. 

Zaráţející je tím pádem fakt, ţe emisní limity pro důlní vody obecně, jsou 

stanoveny pouze podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) dané 

nařízením vlády č. 229/2007 pro odvětví těţba černého uhlí a výroba černouhelných briket, 

a to pro pH a nerozpuštěné látky (NL). Ostatní sledované parametry (RAS, NEL, SO4
2-

, Cl
-

) nemají zákonem stanoveny emisní limity. Dále všechny ledované látky nemají od roku 

2009 stanoven ani ţádný jiný emisní limit vydaný příslušným vodoprávním úřadem. Důl 

Darkov má určené jen maximální povolené mnoţství čerpané důlní vody za jednotlivé 

roky. Dále je povinen sledovat hodnoty koncentrací jednotlivých látek obsaţených 

v důlních vodách čerpaných z tohoto dolu.  

Důl Darkov nicméně nemá jinou moţnost v nakládání s důlními vodami neţ je 

vypouštět do Karvinského potoka. Proto jsem se také v rámci mé diplomové práce pokusil 

navrhnul místo a systém čištění důlních vod z tohoto podniku. Mnou navrţená čistička 

důlních vod má relativně nízkou účinnost (35%), tuto lze ale zvýšit následným 

biologickým dočištěním v zátopě na lokalitě Kozinec. Myslím, ţe asi 50 % sníţení 

koncentrací znečišťujících látek bude mít velice pozitivní vliv na kvalitu vod 

v Karvinském potoce a řece Olši.  
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