
 
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

 

 

 

PŘÍRODNÍ ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:               Eva Kadulová 

Vedoucí bakalářské práce:            RNDr. Jana Nováková, Ph.D 

    

 

Ostrava 2011 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji RNDr. Janě Novákové, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce, za laskavost, 

ochotu a cenné rady při konzultacích a terénech, které mi pomohly, vytvořit tuto 

bakalářskou práci. Dále bych chtěla poděkovat panu Václavu Zyderovi za velmi dobrou 

spolupráci a poskytnutí informací. 

 



 
 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce experimentálně ověřuje moţnosti vyuţití biologického čištění 

důlních vod v prostředí ,,in situ“. Nápad vzešel z původní myšlenky vodohospodáře 

závodu Lazy, o budoucí realizaci retenční nádrţe. V rámci této bakalářské práce byly důlní 

vody z Dolu Karviná- závodu Lazy zhodnoceny kvantitativně i kvalitativně, především 

z hlediska ukazatelů chemizmu, chloridů a síranů. Pozastavuji se nad otázkou, jak nejlépe 

vyuţít alternativní způsoby čištění důlních vod, které jsou nejen ekonomicky výhodné, ale 

také prospěšné pro ţivotní prostředí. Velké a účinné vyuţití mají vodní rostliny, a proto 

jako jednu z moţných variant, lze uvaţovat o vyuţití stávajících mokřadních rostlin 

rostoucích přímo v sedimentačních nádrţích důlních vod, dolu Lazy. Vyuţití umělého 

mokřadu, se tak můţe stát potenciálním návrhem pro řešení. 

 

Klíčová slova: biologické čištění, důlní voda, samočisticí schopnost, mokřad, mokřadní 

systém, mokřadní vegetace



 
 

 

Annotation 

 

This bachelor work experimentally verify the possibility of using biological treatment of 

mine water in the environment, in situ. The idea came from the original water mains Lazy 

thoughts on the future implementation of the retention tank. As part of this work were mine 

water from the mine in Karviná-Lazy evaluated quantitatively and qualitatively especially 

in terms of indicators of chemistry, the chlorides and sulphates. I suspending the question 

of how best to use alternative methods of treatment of mine water which are not only cost 

effective but also beneficial to the environment. Large and efficient use of water to plants, 

and therefore as a possible variant, you can consider using existing wetland plants and 

therefore as a possible variant, you can consider using existing wetland plants growing 

directly in the sedimentation tank mine water, mine Lazy. Use of artificial wetland, it may 

become a potential proposal for a solution. 

Keywords: biological treatment, mine water, self - cleaning ability, wetlands, wetland 

system, wetland vegetation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Obsah 

1 Úvod a cíl práce ............................................................................................. 1 

2 Charakteristika přírodních způsobů čištění vod ....................................... 2 

2.1 Obecná charakteristika mokřadů .................................................................................. 2 

2.2 Čistící procesy probíhající v mokřadním prostředí ...................................................... 2 

3 Vegetace ......................................................................................................... 4 

3.1 Rozdělení mokřadní a vodní vegetace ......................................................................... 4 

3.2 Kyslíkový reţim mokřadních rostlin ............................................................................ 5 

3.2.1 Aerobní mokřady .................................................................................................. 6 

3.2.2 Anaerobní mokřady .............................................................................................. 6 

3.3 Moţnosti biologických čistírenských technologií ........................................................ 7 

3.3.1 Půdní filtry ............................................................................................................ 8 

3.3.2 Stabilizační nádrţe ................................................................................................ 8 

3.3.3 Vegetační čistírny odpadních vod ......................................................................... 8 

3.3.4 Vegetační kořenové čistírny ................................................................................. 8 

3.4 Procesy probíhající ve vodách ..................................................................................... 9 

4 Závod Lazy (Důl Karviná) ......................................................................... 10 

4.1 Historie závodu Lazy ................................................................................................. 11 

5 Obecná charakteristika důlních vod ......................................................... 12 

5.1 Definice důlních vod .................................................................................................. 12 

5.2 Zdroje důlních vod ..................................................................................................... 12 

5.2.1 Přírodní důlní vody ............................................................................................. 13 

5.2.2 Stařinové důlní vody ........................................................................................... 13 

5.2.3 Provozní důlní vody ............................................................................................ 13 

5.3 Základní typy důlních vod ......................................................................................... 13 

5.4 Chemizmus důlních vod ............................................................................................. 14 

5.4.1 Reakce vody pH .................................................................................................. 14 

5.4.2 Oxidačně – redukční potenciál ........................................................................... 14 

5.4.3 Rozpuštěný kyslík ............................................................................................... 15 

5.4.4 Rozpuštěné látky ................................................................................................. 15 

5.4.5 Nerozpuštěné látky ............................................................................................. 15 



 
 

 

5.5 Organické znečišťující látky ...................................................................................... 15 

5.6 Anorganické látky ...................................................................................................... 16 

5.6.1 Chloridy .............................................................................................................. 16 

5.6.2 Sírany .................................................................................................................. 17 

5.7 Legislativa v oblasti nakládání s důlními vodami ...................................................... 18 

6 Experimentální část .................................................................................... 20 

6.1 Návrh experimentu In situ .......................................................................................... 20 

6.1.1 Realizace experimentu ........................................................................................ 20 

6.1.2 Výběr vegetace ................................................................................................... 22 

6.1.3 Výběr prostředí a umístění vzorků ...................................................................... 25 

6.2 Klimatologické ukazatelé důlních vod ....................................................................... 25 

6.2.1 Teplota a relativní vlhkost vzduchu .................................................................... 25 

6.3 Vybrané chemické ukazatelé ...................................................................................... 26 

6.3.1 Reakce vody pH .................................................................................................. 26 

6.3.2 Oxidačně – redukční potenciál ........................................................................... 26 

6.3.3 Rozpuštěný kyslík ............................................................................................... 27 

6.4 Stanovení vybraných ukazatelů v laboratořích .......................................................... 27 

6.4.1 Chemické analýzy z akreditované laboratoře ..................................................... 28 

6.4.2 Chemické analýzy prováděné v laboratoři Institutu EI. ..................................... 29 

7 Vyhodnocení výsledků ................................................................................ 33 

7.1 Výsledky vybraných klimatologických veličin .......................................................... 33 

7.1.1 Teplota a vlhkost vzduchu .................................................................................. 33 

7.2 Výsledky vybraných chemických ukazatelů .............................................................. 37 

7.2.1 Hodnota pH ......................................................................................................... 37 

7.2.2 Oxidačně – redukční potenciál ........................................................................... 39 

7.2.3 Rozpuštěný kyslík ............................................................................................... 41 

7.3 Vyhodnocení chemických analýz vybraných ukazatelů prováděné v laboratoři IEI . 41 

7.3.1 Výsledné koncentrace síranů .............................................................................. 42 

7.3.2 Výsledné koncentrace síranů .............................................................................. 43 

7.4 Vyhodnocení výsledků vybraných ukazatelů akreditovanou laboratoří .................... 44 

7.4.1 Výsledné koncentrace chloridů ........................................................................... 44 

7.4.2 Výsledné koncentrace síranů .............................................................................. 46 



 
 

 

7.4.3 Hodnoty koncentrací RAS .................................................................................. 47 

8 Shrnutí předností a nevýhod přírodních způsobů čištění ....................... 48 

8.1 Přednosti přírodních způsobu čištění ......................................................................... 48 

8.2 Nevýhody přírodních způsobů čištění ........................................................................ 48 

9 Diskuse ......................................................................................................... 49 

10 Závěr ............................................................................................................ 50 

11 Použitá literatura ........................................................................................ 51 

12 Použité normy a zákony ............................................................................. 53 

13 Seznam tabulek ........................................................................................... 54 

14 Seznam obrázků a grafů ............................................................................ 54 

15 Seznam příloh .............................................................................................. 55 

16 Přílohy .......................................................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Seznam zkratek:  

BSK – biochemická spotřeba kyslíku 

Cl – chemická značka chlóru 

CO2 – chemická značka oxidu uhličitého 

Fe – chemická značka ţeleza 

CHSK – chemická spotřeba kyslíku 

IEI – Institut environmentálního inţenýrství 

O2 – chemická značka kyslíku 

O3 – chemická značka ozónu 

OKD – Ostravsko-karvinské doly 

OKR – Ostravsko-karvinský revír 

OPR – oxidačně-redukční potenciál 

Pb – chemická značka olova 

pH – kyselost, potenciál vodíku 

RAS – rozpuštěné anorganické soli 

SO4
2-

 – síranový anion  

TOC – celková organický uhlík 



Eva Kadulová: Přírodní způsoby čištění důlních vod 
 

2011   1 

1 Úvod a cíl práce 

Jak je všeobecně známo, těţba nerostů a uhlí na celém světě je nejen potřebná, ale 

můţe mít devastující dopad na ţivotní prostředí a jakost povrchové vody především. 

Hornická činnost je specifickým odvětvím průmyslu, která je zaloţena na získávání 

neobnovitelných přírodních zdrojů nerostných surovin povrchovou nebo především 

hlubinnou těţbou. [4] V mé práci jsem se zaměřila na Ostravsko - karvinský revír, kde jsou 

všechny doly právě hlubinné. V tomto území jsem se specializovala na Důl Karviná – 

závod Lazy.  

Problematika přírodních způsobů čištění důlních vod je v současné době dle mého 

názoru velmi aktuální, avšak vzhledem k ekologickému vyuţívání alternativních způsobů 

v procesu čištění vod málo prozkoumané oblasti. Tématikou důlních vod jsem chtěla 

navázat na bakalářskou práci Daniela Kaminského, jehoţ práce mě velmi zaujala a 

rozhodla jsem se na toto téma navázat a to v podobě moţnosti vyuţití biologického čištění 

důlních vod.     

Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se na důlní vody jiţ zmíněného území a blíţe 

specifikovat vyuţití procesu samočistících pochodů. Konkrétně jsem se zaměřila na 

samočistící procesy probíhající v mokřadním systému, a blíţe se zaměřila na biologické 

pochody, které v nich probíhají. Podle mého názoru jsou tyto čisticí metody nejlépe 

znázorněny na praktickém testování. Došlo proto k realizaci výstavby experimentálního 

umělého mokřadu, kde byly simultovány podmínky přírodního exteriéru. Na tomto pokusu 

bylo prováděno podrobné monitorování biologických pochodů a především samočisticí 

schopnosti. Poukazuji na výsledky vyhodnocených ukazatelů, provedené na základě 

chemické analýzy. Vyuţila jsem moţnosti srovnání výsledků měření z akreditované 

laboratoře, prostřednictvím OKD, a.s. s vyhodnocenými výsledky mého měření. Výsledky 

jsem porovnala i s platnou legislativou a normami. Blíţe jsem se tak seznámila s pohledem 

na vyuţití přírodních procesů samočištění a posouzení jejich účinků. Bakalářská práce mi 

umoţnila studium různých metod chemických analýz. 
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2 Charakteristika přírodních způsobů čištění vod 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod vyuţívají přirozené, běţně v přírodě se 

vyskytující samočistící procesy, probíhající jak v půdním, vodním a mokřadním prostředí 

za přímé součinnosti rostlin. [16] Zjednodušeně řečeno, podstatou biologického čištění vod 

je působení mikroorganismů. Vegetace se přímo podílí na čistícím procesu, a to zejména 

tvorbou vhodných podmínek pro rozvoj mikroorganismů a současným vyuţíváním 

uvolněných rostlinných látek jako je především dusík, fosfor a draslík, potřebné k tvorbě 

biomasy. Pojem samočistící schopnost vody zahrnujeme soubor fyzikálních, chemických a 

bakteriologických procesů, které probíhají jak v tekoucích, tak ve stojatých vodách, 

přičemţ v tekoucích vodách bývá schopnost samočištění zpravidla větší neţ ve stojatých 

vodách.[1] Tento proces čištění je pozvolný, mírný, mikroorganismy pomalu rozkládají, 

mineralizují organickou hmotu a uvolněné ţiviny jsou vyuţívány vegetací. [20] 

Samočistící pochody v recipientech a vodních nádrţích jsou ukázkou autoregulace vodního 

ekosystému při jeho vychýlení z rovnováţného stavu (homeostáze). [1] Rychlost 

samočištění obecně závisí na chemickém sloţení a koncentraci znečišťujících látek, době 

zdrţení, hloubce vody v nádrţi, teplotě vody a kyslíkových poměrech. Tyto samočistící 

pochody zpravidla vykazují lepší samočistící účinek především během letního období, 

z důvodu vyšší metabolické a degradační aktivity mikroorganismů. Ale naopak se můţeme 

setkat s částečnou závislostí částečného čistícího účinku na klimatických podmínkách a 

niţším účinku v letním období. [20, 10]     

2.1 Obecná charakteristika mokřadů 

U mokřadních systémů je vegetace přizpůsobena na půdu saturovanou vodou. 

Mokřad lze obecně charakterizovat několika způsoby, avšak všechny definice mají 

společné tři základní rysy. Mokřady zahrnují baţiny a močály a z vegetace převaţují 

periodicky vodní nebo baţinné rostliny zvané hydrofyta, substrát je tvořen neodvodněnou 

hydrickou půdou a je nasycen nebo zaplaven mělkou vodou. [2, 3] 

2.2 Čistící procesy probíhající v mokřadním prostředí 

Samočistící procesy v mokřadním prostředí probíhají především díky 

činnosti makrofyt, coţ jsou makroskopické rostliny. Kořeny těchto rostlin snášejí 

dlouhodobé zaplavení půdního prostředí, a zelené fotosyntetizující části jsou vynořeny nad 
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vodní hladinu. Procesy fotosyntézy a dýchání tudíţ probíhají ve vzdušném prostředí. Tyto 

čistící procesy tvoří především fyzikální procesy, a to zejména sedimentace a filtrace, které 

probíhají v porézním filtračním prostředí. Z fyzikálně chemických procesů se jedná 

zejména o adsorpci. Chemické procesy spočívají ve sráţení sloučenin a rozkladu méně 

stabilních látek, dále oxidaci a redukci. Biologické procesy zabezpečují mikroorganismy, 

tvoří je rozklad dusíkatých organických látek proteolytickými a amonizačními bakteriemi, 

nezbytná nitrifikace bakteriemi nitrifikačními, příp. denitrifikace bakteriemi 

denitrifikačními, rozklad celulózy natanobakteriemi (za anaerobních podmínek) a 

mykobakteriemi (za aerobních podmínek). Mezi další biologické procesy se řadí rozklad 

tuků lypolitickými bakteriemi, rozklad škrobů a cukrů amylolytickými bakteriemi a 

rozklad organických sloučenin fosforu fosfobakteriemi. [18] Praktické pouţití vodních 

rostlin, řas a makrofyt při čištění spočívá ve vyuţití jejich schopnosti poutat nutrienty a to 

především dusík a fosfor, nebo těţké kovy a další toxické látky. [20] 
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3 Vegetace 

Mokřadní rostliny jsou obecně označovány za nejproduktivnější rostliny, proto 

vynikají mezi ostatními druhy svou schopností vázat minerální ţiviny do organické hmoty. 

U přírodních způsobů čištění znečištěných povrchových a odpadních vod má vegetace 

značné a nezastupitelné funkce, které lze shrnout to těchto bodů: 

- Rostliny vyuţívají ţiviny a stopové prvky, které jsou obsaţené 

v čištěné vodě k tvorbě biomasy a podílejí se výrazně jak na sníţení nebezpečné 

eutrofizace vod, tak na eliminaci koncentrace rozpuštěných anorganických solí. 

- Vegetace tvoří příznivé podmínky pro rozvoj mikroorganismů, které 

jsou nezbytné pro plnohodnotnou funkci samočistících procesů. 

- Řasy a sinice produkují během procesu fotosyntézy kyslík a jsou 

jeho významným zdrojem především v procesu čištění v biologických nádrţích. 

- Mokřadní rostliny dodávají do kořenové zóny kyslík a tím pomáhají 

k vyrovnání kyslíkové bilance. 

- Rostliny pomocí transpirace převádějí určitou část vody do ovzduší, 

tak vytvářejí mikroklima v okolí přírodních způsobů čištění. 

-  V zimním období si rostliny vytvářejí svým opadem tepelnou 

izolaci filtračního loţe a výrazně tak sniţují hloubku promrzání, na jaře je však 

nutné stařinu odstranit, aby nebyla zdrojem sekundárního znečištění. 

- Většina rostlin, vyuţívaných v přírodních způsobech mají 

nezastupitelnou funkci v krajině a urbanizovaném prostředí. 

- Bez vegetace však není environmentální charakter přírodních 

způsobů čištění moţný. [16] 

3.1 Rozdělení mokřadní a vodní vegetace 

Rozdělení podle Wetzela (1983) cit. Vymazal (1985) mokřadní vegetaci do čtyř 

základních skupin: 
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- Emerzní rostliny, jsou rostliny rostoucí v zamokřených, zatopených 

půdách (např. rákos obecný (Phragmites australis), orobinec širokolistý (Typha 

latifolia)) 

- Submerzní rostliny, rostou v různých hloubkách (např. stolistek 

vodní (Myriophyllum aquaticum), růţkatec ponořený (Ceratophyllum demersum) 

aj.). 

- Rostliny s plovoucími listy, kořenící v sedimentech na dně nádrţí 

v hloubce 0,5 - 3 m (leknín bílý (Nymphaea alba), stulík ţlutý (Nuphar lutea) aj.) 

- Rostliny volně plovoucí na hladině vody (např. okřehek menší 

(Lemna minor), tokozelka sličná- vodní hyacint (Eichhornia crassipes) aj.).  

K nejběţnějším mokřadním rostlinám, které se vyuţívají ve vegetačních 

kořenových čistírnách v našich podmínkách, se řadí rákos obecný (Phragmites australis), 

zblochan vodní (Glyceria maxima), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), skřípinec 

jezerní (Schoenplectus lacustir), sítina rozkladitá (Juncus effuzu), kosatec ţlutý (Iris 

pseudacorus),  orobinec širokolistý a úzkolistý (Typhna latifolia, T. angustifolis), zevar 

vzpřímený (Sparganium erektum). [16] 

3.2 Kyslíkový režim mokřadních rostlin 

Hlavní rozdíl mezi zaplavenou a provzdušněnou půdou je nedostatek kyslíku pro 

metabolické pochody rostlin, mikrobiálních populací a také pro chemické procesy. Půdy 

nasycené vodou jsou většinou anaerobní v celém profilu kromě tenké oxidované vrstvy na 

povrchu, kde je kyslík doplňován difúzí z atmosféry. Na tyto podmínky jsou mokřadní 

rostliny přizpůsobeny především zásluhou rozsáhlého systému vzdušných prostor 

v kořenech a oddencích, kde jsou tyto vzdušné prostory propojeny navzájem mezi sebou. 

Propojeny jsou i s atmosférou a to přes vzdušné prostory v nadzemních částech. Díky této 

soustavě vzdušných prostor dochází k výměně plynů, k níţ kyslík z atmosféry je přiváděn 

do podzemních částí rostliny a oxid uhličitý a ostatní plyny se ventilují zpět do atmosféry. 

Kyslík přiváděný do podzemních částí rostlin vzdušnými prostorami, je z části 

spotřebováván při dýchání rostlinných pletiv. Část ale uniká difúzí do okolního prostředí 
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jako označovaný jako radiální únik kyslíku, který stimuluje aerobní mikrobiální procesy, 

především aerobní odbourávání organického uhlíku a nitrifikaci. [20]  

Podle Vymazala (1995) je mokřadní vegetace makrofytní rostlinný ţivot rostoucí 

ve vodě, půdě nebo substrátu, kde se nachází alespoň periodicky kyslíkový deficit, příp. 

anoxické prostředím v důsledku vysokého vodního obsahu. [18] Pletiva makrofyt 

umoţňují difúzi kyslíku, mnoţství kyslíku je však poměrně malé. V bezprostřední blízkosti 

kořenů mokřadních rostlin je značně vyšší bakteriální populace, neţ které se nachází 

v okolním substrátu. 

3.2.1 Aerobní mokřady 

Aerobní mokřady jsou vytvářeny velkoplošnými systémy s podpovrchovým 

horizontálním tokem čištěných vod. Celý povrch mokřadního pole můţe být osázeno 

například orobincem, sítinou, nebo jinou mokřadní flórou. Tyto aerobní mokřady jsou 

určeny k úpravě kyselých vod, které vykazují měřitelnou čistou alkalinitu. V oxidačních 

procesech dochází k precipiaci kovů za vzniku oxidu a hydroxidů.  

Aerobní mokřady jsou tvořeny přibliţně 3-10 cm mocnou vrstvou stojaté vody, 

která je kryta zelenými rostlinami. Pod ní je uloţena vodonosná vrstva, pod kterou dochází 

k reduktivním procesům. Bázi mokřadů tvoří nerozpustná vrstva s mocností s hodnotou 

mezi 30-100cm. Celková plocha aerobního mokřadu závisí na koncentraci ţeleza, 

manganu nebo hliníku v čištěné vodě, ale můţe zaujímat i několik hektarů. [1] 

3.2.2 Anaerobní mokřady 

 Mezi nejvýznamnější anaerobní pasivní technologie patří anaerobní mokřady 

(např. mokřad s kompostovaným loţem). Anaerobní mokřady jsou podobné aerobním 

mokřadům, rozdíl je však v tom, ţe obsahují permeabilní podíl organického substrátu a je 

smíchán s vápencem nebo vytváří vrstvu nad vrstvou vápencového loţe. 

Kombinace obou vrstev se vyuţívá pro odstraňování těţkých kovů a zvyšování 

alkalinity. Průtok kyselých vod vrstvou organického substrátu v kyselých důlních vodách 

zůstávají obsaţené kovy v redukovaném stavu. Anaerobní mokřady jsou tvořeny vrstvou 

vody o mocnosti 3-10 cm, pod níţ je umístěna vrstva organického substrátu (6-100 cm). 

Další vrstva je tvořena vápencovým loţem, tato vrstva je vysoká přibliţně 15-30 cm. 
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Anaerobní mokřad je moţno osázet stejně tak jako u aerobních mokřadů, mokřadní 

vegetací jako např. orobince, rákosem, která podporuje mikrobiální procesy. [1] 

 

3.3 Možnosti biologických čistírenských technologií 

V této kapitole se věnuji dalším moţnostem přírodního čištění vod, a to metodám 

čistírenských technologií, které jsou vyuţívány v praxi. Mezi přírodní způsoby čištění vod  

se obecně řadí půdní (zemní) filtry bez vegetace a s vegetací, vegetační čistírny (vegetační 

kořenové čistírny), závlaha odpadními vodami, stabilizační nádrţe, bioeliminátory  

a akvakultury. Mezi velmi šetrné a ekonomicky výhodné alternativy patří především 

vegetační kořenové čistírny. [16] 

Vegetační kořenové čistírny odpadních vod jsou rozděleny podle způsobu 

technologie čištění na tyto typy: 

- Přírodní a umělé mokřadní systémy,  

- vegetační kořenové čistírny,  

- půdní filtry s mokřadní vegetací.  

Biologické nádrţe, bioeliminátory a akvakultury jsou tvořeny: 

- Aerobní biologické nádrţe, 

- anaerobní biologické nádrţe akumulační a průtočné, 

- anaerobní nádrţe usazovací, 

- provzdušňovací nádrţe, 

- dočišťovací biologické rybníky, 

- průtočné nádrţe s plovoucí vodní vegetací, 

- průtočné ţlabové bioelimiátory s řasovými porosty, 
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- speciální nádrţe a kaskády s akvakulturami ve volném přírodním  

a umělém krytém prostředí. 

3.3.1 Půdní filtry  

Půdní filtry se dělí především podle uspořádání a technologie provozu na půdní 

filtry s vertikální a radiální filtrací, infiltrační nádrţe, vsakovací jímky, brázdy aj. 

3.3.2 Stabilizační nádrže 

Stabilizační nádrţe, bioeliminátrory a akvakultury jsou nádrţe na úpravu 

fyzikálních vlastností, dále aerobní nízko nebo vysoko zatěţované a provzdušňované 

biologické nádrţe, sedimentační a průtočné biologické nádrţe a mnohé další speciální 

nádrţe s akvakulturami, nacházející se v přírodním a umělém prostředí. [16] 

3.3.3 Vegetační čistírny odpadních vod 

Dělí se podle způsobu technologie čištění na vegetační kořenové čistírny 

s mokřadní vegetací, přírodní a hlavně umělé ovladatelné mokřady, průtočné ţlaby 

s mokřadní vegetací, vegetační čistírny s nemokřadní vegetací, přeronové pásy s vegetací a 

závlahy odpadními vodami. 

3.3.4 Vegetační kořenové čistírny 

Podle druhu proudění jsou vegetační kořenové čistírny rozděleny podle Šálka 

(1995) do čtyř základních skupin: 

- Vegetační kořenové čistírny s horizontálním povrchovým prouděním – půdní filtry 

- Vegetační kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým prouděním. 

- Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem dolů. 

- Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem vzhůru. 

Pro méně mineralizované vody je tedy ekonomicky výhodnou a ekologicky šetrnou 

alternativou vybudování umělého mokřadního systému – kořenové čistírny odpadních vod. 

[3] Tyto přírodní způsoby umoţňují velmi citlivě a šetrně, s vyuţitím environmentálních 

technologií, zlepšovat jakost vody. [16] 
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3.4 Procesy probíhající ve vodách  

Procesy probíhající ve vodách se obecně dělí na abiotické tj. fyzikální, fyzikálně 

chemické, fotochemické a biotické tj. biologické probíhající za aerobních a anaerobních 

podmínek.  

Mezi fyzikální procesy se řadí např. sedimentace, evaporace, filtrace, odvětrávání 

těkavých chlorovaných organických látek a adsorpce na různých adsorbantech. Při 

odvětrávání dochází např. k postupné změně původního sloţení směsí uhlovodíků 

obsaţené v odpadních, povrchových a podzemních vodách v nenasycené zóně, postupně se 

odvětrávají uhlovodíky s vyšší tenzí par. [12] 

Mezi chemické procesy se řadí hydrolýza, neutralizace, proces sráţení, 

komplexace, evaporace, fotochemická reakce, fotolýza, oxidace a redukce. Tyto chemické 

procesy probíhají jak u anorganických tak i organických sloţek vod a podílejí se na 

transformaci kovů v prostředí. [17] Hydrolýza je nejčastější počáteční chemická 

transformace organických látek ve vodách. Chemická oxidace a redukce probíhá nejenom 

u anorganických látek (např. ţeleza, chromu, sulfidické síry), ale také u organických látek. 

O přímé fotolýze se hovoří v případě, ţe fotochemickým přeměnám podléhají látky, které 

absorbují záření a dostávají se tak do excitovaného stavu. [12]  

Biologické procesy hrají mimořádně důleţitou roli v procesu samočištění, vztahují 

se jak k látkám nerozpuštěným, tak i rozpuštěným. Biologické procesy probíhají především 

díky mikrobiálním metabolickým pochodům, a to zejména činností bakterií a 

mikromycétů. Tyto pohody se dělí na aerobní tj. za přítomnosti kyslíku a anaerobní tj. bez 

účasti kyslíku. [10] Bakterie mají za úkol rozkládat rozpuštěné i nerozpuštěné organické 

látky a anorganické látky. [2] 
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4  Závod Lazy (Důl Karviná) 

Jako území k monitorování k mé bakalářské práci jsem si zvolila Důl Karviná – 

závod Lazy, respektive v něm se nacházející sedimentační nádrţe.  

Důl Karviná je situován 25 kilometrů severovýchodně od Ostravy a je tvořen 

dvěma důlními závody: závod Lazy, Orlová-Lazy a závod ČSA. Závod Lazy je 

rozprostřený v jihozápadní části karvinské dílčí pánve a jeho dobývací prostor je situován 

na katastrech obcí Orlová a Karviná. Na závodě Lazy probíhá těţba ve středně mocných 

karvinských slojích a průměrná hloubka dobývání se pohybuje 852 m pod povrchem a 

nejhlubší díla se nachází v hloubce 970 m pod povrchem. [11, 4] 

 

Obrázek 1: Důl Karviná - závod Lazy, Foto: E. Kadulová 2010 
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4.1 Historie závodu Lazy 

V roce1835 začala Vídeňská nájemná společnost hloubit jámu Altmaschinenschaft, 

tento rok je povaţován za začátek historie závodu Lazy. O 13 let později pak byla v 

sousedství zaloţena šachta Friedrich-Egon. V roce 1950 byl důl pojmenován Antonín 

Zápotocký a na Lazy byl přejmenován aţ v roce 1991. Spojením původně samostatných 

dolů Lazy, Dukla a František dne 1. července 1995 došlo ke vzniku skupinového dolu 

Lazy. Po definitivním ukončení těţby na Dole František byl tento závod převeden k Dolu 

Odra o. z. v roce 1999. Současný Důl Karviná vznikl sjednocením původního Dolu ČSA a 

Dolu Lazy a to dne 1. 4. 2008. [11] 
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5 Obecná charakteristika důlních vod 

Podle definice Horního zákona č. 44/1988 Sb. O ochraně a vyuţití nerostného 

bohatství, § 40, ve znění pozdějších předpisů, jsou jako důlní vody označovány: 

,,…všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo 

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

z nadloží, podloží nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými 

stálými povrchovými nebo podzemními vodami.“ [5] Důlní vodou jsou proto povrchové a 

podzemní vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových dolů, kamenolomů, hlinišť, 

štěrkoven a pískoven. Jsou to také doprovodné vody v těţených ropných a plynových 

loţiscích, které jsou součásti těţené nerostné suroviny, např. u loţisek zemního plynu nebo 

ropy. [6] 

5.1 Definice důlních vod 

Vymezení důlních vod, můţe být někdy nesnadné, např. u zastavených těţeben 

(obzvláště v údolních nivách a údolních terasách řek) kde o ,,důlní“ vody se nejedná, a 

vody jsou pojmenovány jako ,, infiltrované podzemní vody“. Stejně tak se nejedná o důlní 

vodu při těţbě štěrkopísku ze dna nebo břehu řeky, kdy místem těţby je řečiště, jde o vody 

povrchového toku a ne o vodu důlní. Zbytkové vody po separaci těţené suroviny ze směsi, 

jako např. výtoky ze skládek však za důlní vody povaţovány nejsou. [14]  

Důlní vody jsou také povaţovány za průmyslové odpadní vody. Průmyslové vody 

jsou definovány jako vody vzniklé při procesu zpracovávání nebo těţbě organických a 

anorganických surovin a také při výrobním procesu. Průmyslové odpadní vody mají 

rozmanitý charakter a sloţení oproti odpadním a splaškových vod. Pro čištěná 

průmyslových odpadních vod se vyuţívají způsoby fyzikálně chemické, chemické a 

biologické. Z ekonomických důvodů a pro vysokou účinnost má proto přednost biologické 

čištění. [18] 

5.2 Zdroje důlních vod 

Zdroje důlních vod, mohou být rozděleny podle původu na přírodní, stařinové a 

provozní vody.  
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5.2.1 Přírodní důlní vody 

Mezi přírodní zdroje důlních vod patří vody loţiskové a mimoloţiskové vody. Za 

loţiskové vody jsou povaţovány podzemní vody loţisek nerostných surovin, které jsou 

akumulovány přímo v loţiskové výplni nebo v bočních, nadloţních nebo podloţních 

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

systémy s volnou nebo napjatou hladinou. Mimoloţiskové vody jsou vody přírodních 

zvodní a v horninách přírodní vody infiltrující do důlních děl z povrchu (vody 

atmosférických sráţek, vody z povrchových toků a nádrţí). [5] 

5.2.2 Stařinové důlní vody 

Zvláštním druhem důlních vod jsou povaţovány vody stařinové. Stařinové vody 

jsou obvykle směsné vody loţiskové, mimoloţiskové i provozní vody, které protékají nebo 

jsou akumulovány v opuštěných důlních prostorech, v závalech porubů atd. U uzavřených 

dolů nebo, v uzavřených částech dolu je mnoţství provozních vod zanedbatelné, pokud 

ovšem nejsou záměrně pouţity k zatopení vydobytého loţiska.  Stařinové vody obvykle 

proudí ve starých důlních dílech podle zákonů proudění v otevřených korytech, v potrubí a 

v zavalených místech pak také proudí podle zákonů filtrace průlomovým prostředím. [5] 

5.2.3 Provozní důlní vody 

Provozní a technologické vody jsou povaţovány za antropogenní sloţku důlních 

vod. Jedná se o vody, které jsou do důlního prostředí sváděny uměle a to nejčastěji 

potrubím. Jsou to vody, které jsou vyuţívané jako vody protiprašné a poţární ochrany, 

nebo uţitkové a technologické vody pouţívané pro vrtání s vodním výplachem. 

5.3 Základní typy důlních vod 

Poměry zdrojů v důlních vodách jsou natolik rozmanité, ţe je někdy obtíţné 

jednoznačně definovat pro jednotlivá loţiska ,,typické“ důlní vody. I v rámci jedné 

geologické struktury lze najít nesrovnatelné hydrochemické směsi zdrojů, ze kterých jsou 

tvořené důlní vody. V rozsahu jednoho důlního podniku je typ důlních vod většinou v čase 

i prostoru proměnný. Změna nastává s postupem dobývacích prací do hloubky a mění se 

v závislosti na kvantitě a sloţení přírodních zdrojů důlních vod v daném období těţby 

apod. U činných dolů se chemismus důlních vod mění jak mísením odlišných typů vod, tak 
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znečišťováním různými provozními a odpadními látkami, produkty zvětrávání, produkty 

biologického rozkladu atd. Z tohoto důvodu mají kvalitativní i kvantitativní údaje časově i 

prostorově omezenou platnost. Zvláště po ukončení těţební činnosti se diametrálně mění 

reţim důlních vod. V tomto případě se jeden ze zdrojů, tj. provozní voda anuluje a důlní 

vody nabývají povahy stařinové vody. [5] 

5.4 Chemizmus důlních vod 

Důlní vody, které jsou čerpané z povrchových nebo hlubinných dolů, jsou zatíţeny 

zvýšenými obsahy iontů a to zejména SO
2-

4,
 
Fe

2+
, Fe

3+
, RL, NL a kyselým pH, především 

jako oxidace sulfidů ţeleza (pyrit, markazit) přechodu jejich rozpustných sloţek do 

roztoku. 

[21, 22]  

Zaměřila jsem se na vybrané chemické ukazatele pro důlní vody, které byly 

stanoveny in situ v experimentálních vzorcích.   

5.4.1 Reakce vody pH 

Hodnota pH významně ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách a 

z tohoto hlediska mají u vod mimořádnou důleţitost. Stanovení hodnoty pH je proto 

nepostradatelnou součástí kaţdého chemického rozboru vody. Umoţňuje rozlišit jednotlivé 

formy výskytu některých prvků ve vodách a ovlivňuje účinnost většiny chemických, 

fyzikálně chemických a biologických procesů pouţívaných při úpravě a čištění vod. [12] 

Hodnota pH se pohybuje v rozmezí 1 – 14. Čím je hodnota niţší, tím je voda kyselejší a 

vodíkové ionty H
+ 

převaţují nad hydroxidovými ionty OH
-
. Hodnota pH prostředí je úzce 

spjatá s probíhající fotosyntézou. Při intenzivní fotosyntéze se odčerpává oxid uhličitý, 

naruší se  uhličitanovápennatá rovnováha a dojde k posunutí hodnoty pH do alkalické 

oblasti (aţ na pH 11). [13]   

5.4.2 Oxidačně – redukční potenciál 

Oxidačně redukční potenciál přírodních vod je obvykle stanovený koncentrací 

rozpuštěného kyslíku. U prvků vyskytujících se ve více oxidačních stupních jsou jejich 

formy existence ovlivněna hodnotou pH a především oxidačně-redukčním potenciálem 
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prostředí, jak v kapalné, tak i tuhé fázi. Na oxidačně - redukčních rovnováhách se ve 

vodách podílejí plyny (O2, O3, CH4, H2S, CO2, Cl2), rozpuštěné látky vyskytujících se 

rovněţ ve více oxidačních stupních (sloučeniny síry, dusíku, dusíku, ţeleza, manganu aj.). 

Hodnota OPR má zásadní význam nejenom při chemických, ale i biochemických 

procesech probíhajících ve vodách (nitrifikaci, denitrifikaci, asimilaci, disimilaci, oxidaci a 

redukci sloučeniny síry aj.). Hodnota OPR především rozhoduje o omickém respektive 

anoxickém prostředí.[12] 

5.4.3 Rozpuštěný kyslík 

Kyslík se dostává do vody především difúzí z atmosféry a především při fotosyntetické 

asimilaci vodních rostlin, řas a sinic. [12] Deficit kyslíku můţe být způsoben dýcháním 

rostlin a ţivočichů, rozkladem organické hmoty nebo vlivem ostatních plynů. Sníţení 

celkové koncentrace kyslíku ovlivňuje i zvýšení teploty, průsak a přítok podzemní vody 

nebo zvýšený obsah ţeleza. [23] K přesycení vody kyslíkem můţe docházet například 

v turbulentních tocích nebo vlivem fotosyntézy. Obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě, 

hraje důleţitou roli nejen při samočisticích procesech, ale také pro stav samotný. [12] 

5.4.4 Rozpuštěné látky  

Za rozpuštěné látky jsou označovány především rozpuštěné anorganické soli 

(kationy kovů a aniony kyselin), které se obecně označují zkratkou RAS. [9] Jako hlavní 

sloţkou RAS jsou povaţovány sírany, konkrétně jejich soli. [9] 

5.4.5 Nerozpuštěné látky 

V přírodních a uţitkových vodách se nachází nerozpuštěné látky, mezi které patří 

např. hlinitokřemičitany, hydratované oxidy kovů (nejčastěji ţeleza a manganu) aj. [12] 

Jsou to tuhé a suspendované látky, které jsou plovoucí na povrchu hladiny vody nebo 

unášeny či sunuty po dnu vodami. [7] U průmyslových vod je zastoupení specifických 

anorganických  

i organických nerozpuštěných látek, které se dělí na usazené, neusazené a vzplývavé. [12] 

5.5 Organické znečišťující látky  

Organické látky ve vodách mohou být dvojího způsobu, přírodního  

nebo antropogenního. Organické látky antropogenního původu pocházejí především ze 
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splaškových a průmyslových vod, z odpadů ze zemědělství, ze skládek atp. Některé 

organické látky mohou být jak přírodního, tak i antropogenního původu, proto nelze 

povaţovat jejich přítomnost za jednoznačné potvrzení znečištění přírodních vod 

průmyslem nebo zemědělstvím. Z hygienického a vodohospodářského hlediska je nutné 

rozlišovat látky biologicky rozloţitelné ve vodách a látky biochemicky rezistentní, tj. 

biologicky těţko rozloţitelné. Znečištění biologicky rezistentních látek,  

je velmi váţné, neboť jen pomalu podléhají biologickým procesům a můţe přecházet aţ do 

pitné vody. Pro stanovení veškerých organických látek ve vodách se běţně pouţívají 

metody: stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK), stanovení organického uhlíku 

(TOC), stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK). [7] 

5.6 Anorganické látky 

Anorganické látky se podle Pittera (2007) člení na kovy, polokovy a nekovy. Mezi 

nekovy se obvykle řadí prvky jako bor, arsen a selen. Mezi nekovy patří sloučeniny síry, 

dusíku, fosforu a halogeny, jejichţ sloučeniny se ve vodách vyskytují převáţně jako 

aniony. [12] V další kapitole jsem se zaměřila na nekovy ve vodách, a to z toho důvodu, ţe 

jak jsem jiţ zmínila, důlní vody jsou zatíţeny především vysokými koncentracemi chloridů 

a síranů.  

5.6.1 Chloridy 

Z anorganických forem výskytu chloru ve vodách se stanovují především chloridy, 

elementární chlor, chlornany, kyselina chlorná a chloraminy. Chloridy jsou nejrozšířenější 

formou výskytu chloru ve vodách a jsou přítomné jako jednoduchý ion Cl
-
, poněvadţ mají 

jen slabé komplexační schopnosti. Patří mezi základní aniony přírodních vod a ve vodách 

jsou chemicky i biochemicky stabilní. Nevytvářejí málo rozpustné sloučeniny ani 

minerály. Oxidují aţ při vysokých hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu, ale 

v přírodních vodách tyto hodnoty nepřicházejí v úvahu. Stanovení chloridů je pravidelnou 

sloţkou základního rozboru vody. Rozpustnost chloru závisí na hodnotě pH. Pokud tato 

hodnota pH nevzrůstá, rozpustnost chloridů se zvyšuje v důsledku chemické přeměny na 

chlornany. Zdrojem chloridů v důlních vodách v ostravsko-karvinském revíru jsou 

prakticky jen přítoky podzemních vod z miocénních uloţenin, karbonu nebo jeho hlubšího 
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podloţí. Hodnoty koncentrace chloridů ve vodách miocénu se pohybují od cca 2000 mg/l  

aţ to cca 19 000 mg/l. [21]   

Sloučeniny síry 

Ve vodách se vyskytuje síra anorganicky a organicky vázaná.  Anorganické 

sloučeniny síry mohou být v oxidačním stupni – II, 0, II, IV a VI. Mezi anorganické 

sloučeniny síry, vyskytující se ve vodách patří sulfan a sulfidy, thiokyantany, elementární 

síra, thiosírany, siřičitany a sírany. Z anorganických sloučenin mají největší význam sírany 

a sulfidy (včetně sulfanu). Z organických sloučenin se ve vodách vyskytují některé 

bílkoviny, trioly a sulfosloučeniny. V oxických a anoxických podmínkách jsou ve vodě 

poměrně stabilní sírany. [8]   

5.6.2 Sírany 

Sírany, společně s hydrogenuhličitany a chloridy, patří mezi hlavní aniony 

přírodních vod. Sírany vznikají oxidací sulfidických rud, coţ je hlavní příčinou vysokých 

koncentrací síranů v důlních vodách. [12] V prostých podzemních a povrchových vodách 

se koncentrace síranů pohybuje obvykle v desítkách či stovkách mg.l
-1 

. Ke kvalitativnímu 

stanovení síranů se pouţívají metody chromatografie iontů, gravimetrické metody a 

metody odměrné analýzy. Problematika důlních vod s vyššími obsahy síranů se dostává 

stále více do popředí zájmů vodohospodářů i státních inspekčních orgánů, protoţe takto 

znečištěné technologické a odpadní vody často zastupují enormní objemy škodlivin, které 

zatěţují recipienty a přírodní ekosystémy. Krátkodobým zdrojem i velmi vysokých obsahů 

síranů jsou zatopené stařiny, jejichţ voda je vytlačována do důlního oběhu po zvýšení 

hladiny důlních vod nad úroveň stařin. Délka trvání a velikost vzrůstu koncentrace síranů 

ve vodě tímto zdrojem závisí na primární koncentraci síranů ve stařinové vodě a poměru, 

ve kterém se stařinová voda mísí s ostatní důlní vodou. Obecně výskyt síranových iontů 

v důlních vodách kolísá v rozmezí 500 – 3500 mg/l. [8]   
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5.7 Legislativa v oblasti nakládání s důlními vodami 

Stanovení emisních standardů pro průmyslové vody respektive přípustné hodnoty 

znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských 

odvětví jsou podle novely nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. označené č. 229/2007 Sb., 

která klasifikuje tyto vody podle odvětví průmyslové činnosti a především podle 

odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) vydané Českým statistickým 

úřadem. Povolování vypouštění odpadních a zvláštních vod do povrchových vod vychází 

vodohospodářský orgán z ukazatelů přípustného znečištění, které jsou v přílohách 1. aţ 3. 

nařízení vlády 61/2003 Sb. ve znění pozdější předpisů. [7] 

Tabulka 1: Emisní limity podle NV č. 229/2007 

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

101000 

Těţba černého uhlí a černouhelných 

briket     

  pH  -  6-9 

  NL mg/l 40 

  PAU mg/l 0,01 

  Ţelezo mg/l 3 

  Mangan mg/l 1 

 

Přípustné hodnoty „p“* koncentrací a účinnosti čištění nejsou roční průměry a 

mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení 

vlády 229/2007. 

OKEČ nestanovuje emisní limity důlních vod pro sírany a chloridy, zatímco 

vodoprávní úřad sice nestanovuje přípustné emisní limity pro chloridy a sírany, ale 

stanovuje emisní limity pro vypouštění rozpuštěných anorganický solí (RAS) do 

recipientu, a to přípustnou hodnotu 2000 mg/l, coţ zahrnuje i přípustné limitní hodnoty jak 

pro chloridy, tak pro sírany.  

Z hlediska vypouštění odpadních vod do recipientu a po jejich postupném smísení 

s povrchovými vodami jsou stanoveny imisní ukazatele a hodnoty přípustného znečištění 

povrchových vod uvedené v příloze č. 3 k NV 229/2007.  
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Tabulka 2: Imisní standardy přípustného znečištění povrchových vod podle NV 229/2007 

Ukazatel Jednotka Přípustné hodnoty „p“ 

Chloridy mg/l 250 

Sírany mg/l 300 

 

Závod Lazy má stanovené povolení na vypouštění důlních vod do povrchových 

vod, udělené vodoprávním úřadem, a to vypouštění odpadních vod do vodního toku 

Doubravská Struţka (viz. Příloha 4) Povolení pro vypouštění do povrchových vod 

stanovené vodoprávním úřadem). 

Tabulka 3: Povolené přípustné koncentrace vypouštění odpadních vod do povrchových vod stanovené pro 

Lazy 

Ukazatel Hodnoty „p“ Hodnoty „m“ 

 
mg/l mg/l 

CHSKcr 60 100 

BSK5 20 30 

NL-V 35 70 

N-NH4 5 10 

RAS 2000   

Pcelk. 1   

Fe 0,5   

Mn 0,2   

Cd sledovat   

Hg sledovat   

pH 6-9   
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6 Experimentální část 

V této kapitole se budu zabývat realizaci malého mokřadního prostředí a aplikovat 

na důlní vody z dolu Lazy. 

6.1 Návrh experimentu In situ 

Idea realizace malého mokřadu pro zhodnocení moţnosti vyuţití technologie 

čištění důlních vod vzešla od pana Václava Zydera, vodohospodáře dolu Lazy, simulovat 

podmínky umělého mokřadu a aplikovat na důlních vodách z dolu Lazy a sledovat průběh 

samočisticích procesů. Vyuţití samočisticích schopností umělého mokřadu jsem 

zrealizovala s kolegou Vladimírem Kollárem. Rozhodli jsme se tak pro vybudování 

malého mokřadního prostředí, které by nejlépe umoţňovalo a vystihovalo pozorování na 

místě. Samotný experiment byl zaloţený na sledování koncentrací znečišťujících látek u 

vybraných ukazatelů.  

6.1.1 Realizace experimentu 

Realizace experimentu byla zahájena 26. října 2010 v objektu závodu Lazy, a 

ukončena 10. dubna 2011, konkrétně u vtoku sedimentační nádrţe B1, B2 , kde byly 

odebrány vzorky.  

GPS souřadnice sedimentační nádrţe: B1: 49°50'9.192"S, 18°26'46.156"V 

                                                              B2: 49°50'12.053"S, 18°26'48.513"V 
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Obrázek 2: Letecký snímek objektu, Zdroj: www.mapy.cz 2011 

1. Přítok otevřeným kanálem 

2. Průsaky 

3. Rozdělovací objekt 

4. Sedimentační nádrţe B1, B2 

5. Přepady 

6. Retenční nádrţ 

7. Odtok do Lázecké struţky 

8. Potrubí vratné vody   [9] 
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Obrázek 3: Sedimentační nádrže B1, B2, Foto: E. Kadulová 2010 

 

6.1.2 Výběr vegetace  

Hladina vtoku sedimentační nádrţe je tvořená hustým porostem rákosu obecného 

(Phragmites australis), proto byla zvolena jako vzorek k odběru právě tato nejvíce 

vyuţívaná mokřadní rostlina. Rákos obecný (Phragmites australis) dosahoval do výšky 

přibliţně dvou metrů. Odebrané vzorky rákosu obecného (Phragmites australis) byly 

umístěny do zvolených experimentálních nádob. Kaţdá nádoba je vyrobena z plastového 

materiálu a zaujímá celkový objem 4 litry, uvnitř je umístěna druhá plastová nádoba o 

celkovém objemu 1 litr. Rákos obecný (Phragmites australis) byl odebrán s minimálním 

narušením kořenového systému a vsazen do nádoby s menším objemem. Celkový počet 

kusů rákosu obecného (Phragmites australis) v nádobě byl přibliţně 10 trsů.  Jako substrát 

byl odebrán a pouţit vzorek kalového sedimentu ze sedimentační nádrţe. Nádoba 

s menším objemem byla vloţena do nádoby o větším objemu a rákos obecný (Phragmites 

australis) byl zaplaven dvěma litry důlní vody 10 cm pod okraj experimentální nádoby. 

Důlní voda byla rovněţ odebraná ze sedimentační nádrţe. Tento pokus byl proveden 

celkově s osmi vzorky rákosu obecného (Phragmites australis) vloţeného do zmíněné 

nádoby. Kaţdý vzorek byl řádně označen a očíslován. 
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Obrázek 4: Místo odběru vzorků-vtok sedimentační nádrže, Foto: E. Kadulová 2010 

 

Během několika dní jsme vypozorovali nepřizpůsobení kořenového systému 

v sedimentu a to z důvodu nedostatečného zaplavení vzorků rákosu obecného, tudíţ došlo 

k úhynu rostlin.  

Díky poučení z prvního sázení, bylo 15. listopadu 2010 zahájeno druhé odebrání 

vzorků z dolu Lazy, postupovali jsme stejně jako u předchozího odběru, s výjimkou 

mnoţství objemu důlní vody, kterou byly zaplaveny trsy rákosu obecného, místo dvou litrů 

jsme pouţili tři litry důlní vody. Dále jsme brali v úvahu výpar důlní vody ze vzorků, a 

proto byl rákos obecný doléván destilovanou vodou, aby nedošlo právě k ovlivnění 

chemizmu důlní vody.  

Při odebírání vzorků je stanovená norma ČSN 75 7051 Jakost vod – Odběr vzorků, 

která stanovuje, ţe vzorek se odebírá v horní třetině vodoteče ve střednici koryta, kde je 

největší rychlost proudění.  

Vzorkovnice pro normální odběry jsou obvykle vyrobeny ze skla, polyethylenu 

případně borosilikátového skla. Musí zaručovat těsnost, aby nedošlo ke styku s okolním 
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prostředím. Před plněním je nutno vzorkovnici důkladně vypláchnout odebíraným vzorkem 

a naplnit ji aţ po hrdlo, aby se omezil styk s plynnou fází při další manipulaci.  

Vzorky je pak nutno co nejdříve dopravit do laboratoře dle normy ČSN ISO 5667-3 (Jakost 

vod - Odběr vzorků - Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulace s nimi). Při transportu 

by měly být uchovány v chladu a temnu, aby se co nejvíce vyloučily chemické či 

biologické pochody a změny jakosti z toho plynoucí.  

Při odebírání vzorků v dole Lazy, jsme se orientovali dle stanovených norem, 

metodiku odběru jsme však přizpůsobili našemu experimentálnímu odběru vzorků, tj. 

vzorkovnicemi z plastového materiálu. 

 

Obrázek 5: Odebrané vzorky, Foto: E.Kadulová 2010 
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6.1.3 Výběr prostředí a umístění vzorků 

Aby byly co nejlépe a nejpřirozeněji simulovány klimatické podmínky v terénu 

závodu Lazy, rozhodli jsme se společně s kolegou Vladimírem Kollárem umístit odebrané 

vzorky do dvou prostorů v rodinném domě na území Slezské Ostravy, abychom měli 

moţnost srovnání průběhu samočisticích pochodů ve dvou zcela odlišných prostředích. 

Prvním zvoleným prostředím byl sklepní prostor. Hlavním důvodem výběru tohoto místa 

bylo vytápění celého sklepního prostoru a to proto, ţe jsme chtěli sledovat průběh 

biologického čištění při regulované teplotě vzduchu. Coţ umoţňuje simulovat klimatické 

podmínky letního období. Jako druhé vhodné prostředí pro umístění vzorků jsme zvolili 

garáţový prostor, kde se klimatické podmínky nejvíce přibliţují podmínkám terénu, tudíţ 

můţeme pozorovat pochody biologického čištění v zimním období. Do kaţdého z prostorů 

byly umístěny vzorky se čtyřmi experimentálními nádobami.  

 

6.2 Klimatologické ukazatelé důlních vod  

Abychom nejlépe pozorovali průběh biologických procesů v experimentálních 

vzorcích, zaměřili jsme se na sledování vybraných klimatologických veličin, jako je teplota 

vlhkost vzduchu, které byly měřené ve stanoveném čase. 

6.2.1 Teplota a relativní vlhkost vzduchu 

V den úspěšného odběru vzorku (15. listopadu 2010) bylo zahájeno pravidelné 

kaţdodenní měření teploty a vlhkosti vzduchu, a to do 10. dubna 2011. Oba ukazatelé byly 

měřené vţdy v 7 hodin ráno a to jak ve sklepním, tak v garáţovém prostoru. Pro měření 

byl pouţíván vlasový hygrometr, tj. vlhkoměr, v němţ se na přední straně nachází i 

teploměr. Systém hygrometru je zaloţený na schopnosti pohlcovat a vyhodnotit vlhkost 

pomocí délkové roztaţnosti lidských vlasů, uvnitř přístroje.  

 

 

 



Eva Kadulová: Přírodní způsoby čištění důlních vod 
 

2011   26 

6.3 Vybrané chemické ukazatelé 

Tabulka 4: Harmonogram měření vybraných chemických ukazatelů 

 

 

 

 

 

V harmonogramu měření jsou zaznamenány termíny, ve kterých byly stanoveny vybrané 

chemické ukazatele a zda byly provedeny (*,,×“). 

6.3.1 Reakce vody pH 

První měření hodnoty pH ve vzorcích důlní vody proběhlo 13 dní po odběru 

vzorků, tj. 28. listopadu 2010 v obou prostorech s umístěnými vzorky, další měření 

proběhlo 15. prosince a poté v jednoměsíčním intervalu do poloviny března 2011. Měření 

v garáţovém prostoru bylo během vegetačního klidu poněkud obtíţné, protoţe voda ve 

vzorcích byla ovlivněna teplotou vzduchu, která klesla pod bod mrazu, tudíţ došlo 

k zámrzu vzorků. Oproti tomu měření hodnoty pH ve sklepním prostoru proběhlo bez 

problémů.  

Pro měření hodnoty pH byl pouţit digitální pH metr firmy WTW. Před kaţdým 

měřením musela být provedena kalibrace. 

6.3.2 Oxidačně – redukční potenciál 

Stanovování hodnoty oxidačně redukčního potenciálu probíhalo ve stejném 

časovém harmonogramu jako při stanovování hodnoty pH ve vzorcích.  

Při pouţití digitálního pH metru u předchozího ukazatele bylo moţné díky 

zabudované funkci Redox a příslušné elektrody, stanovovat současně spolu s pH i hodnoty 

oxidačně – redukčního potenciálu, coţ usnadnilo manipulaci s přístrojem firmy WTW. 

  
HARMONOGRAM MĚŘENÍ 

 

Vybrané chemické ukazatelé 

stanovené v ,, in situ ¨ 

  

Číslo a datum měření Hodnota pH OPR Rozp. 02 

1. 15.12.2010 × × × 

2. 15.2.2011 × × × 

3. 15.3.2011 × × × 
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Stejně jako u měření hodnoty pH jsme se setkali s problematickou dostupností vody ve 

vzorcích v garáţovém prostoru, právě díky zámrzu vzorků. 

6.3.3 Rozpuštěný kyslík 

Koncentrace rozpuštěného kyslíku byla měřena rovněţ ve stejném časovém 

intervalu jako hodnota pH a oxidačně -  redukčního potenciálu. 

Mnoţství rozpuštěného kyslíku bylo měřeno přímo na místě, pomocí digitálního 

OXY – metru firmy Greisinger. OXY – meter zahrnuje elektrodu se senzorem, která se 

vloţí do vzorku a poté je naměřena minimální a maximální hodnota rozpuštěného kyslíku. 

Tento ukazatel obecně umoţňuje sledovat přítomnost popř. nepřítomnost kyslíku, coţ 

zapříčiňuje buď aerobní, nebo anaerobní pochody ve vodách. Oxidačně – redukční 

potenciál především závisí na pH prostředí a obsahu rozpuštěného kyslíku. [23]   

6.4 Stanovení vybraných ukazatelů v laboratořích 

Mým záměrem, bylo navázat na bakalářskou práci Daniela Kaminského, který 

zhodnotil některé ukazatele chemizmu důlních vod závodu, především chloridů, síranů a 

RAS. Proto jsem se zaměřila na sledování a stanovování koncentrací chloridů a síranů 

v důlní vodě. 

Koncentraci chloridů a síranů, jsme stanovovali laboratorně v Institutu 

environmentálního inţenýrství v laboratoři J218. Abychom měli moţnost srovnání 

výsledků, poţádali jsme prostřednictvím vodohospodáře OKD, a. s., pana Václava Zydera, 

o analýzu vzorků akreditovanou laboratoří Labtech s.r.o. v Paskově. 
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Tabulka 5: Harmonogram měření vybraných ukazatelů 

 

V přehledu harmonogramu znázorňuji všechny termíny stanovení vybraných 

chemických ukazatelů, a zda bylo měření provedeno (*,,×“). Chemické ukazatele 

stanovené v in situ jsme určovali v pravidelném jednotném intervalu, stejně tak chemické 

analýzy prováděné v laboratoři Institutu EI a taktéţ chemické rozbory vyhodnocené 

akreditovanou laboratoří v Paskově. 

6.4.1 Chemické analýzy z akreditované laboratoře  

Celkem byly provedeny tři chemické analýzy prostřednictvím zmíněné laboratoře 

v Paskově. První analýza proběhla 10. ledna 2011, kde jsme předali vzorky důlní vody ze 

sklepního i garáţového prostoru (z kaţdého prostoru 1 slepý vzorek a 3 další vzorky), které 

jsme řádně označili a odebrali z kaţdého vzorku 150 ml důlní vody a umístili do 

skleněných nebo plastových láhví. Během transportu jsme vzorky uchovávali v chladu a 

šeru. Taktéţ probíhal druhý převoz vzorků do laboratoře v Paskově s výjimkou 3. března 

2011, kdy nebyl moţný odběr vzorků z garáţového prostoru, neboť byly v důsledku 

poklesu teploty vzduchu zamrzlé. Třetí převoz vzorků proběhnul 25. března 2011, se 

vzorky z obou prostorů. 

Laboratoř Labtech s.r.o. v Paskově provedla rozbor na chloridy, sírany a rozpuštěné 

anorganické soli (RAS). 

  

Vybrané chemické ukazatelé 

Stanovení v,, In situ“  

  

Laboratoř Institutu 

EI 

 

Akreditovaná laboratoř v Paskově 

  

  

Datum 

měření Hodnota pH OPR Rozp. 02 Chloridy Sírany Chloridy Sírany RAS 

15.12.2010 × × ×           

10.1.2010           × × × 

24.1.2011       × ×       

10.2.2011       × ×       

15.2.2011 × × ×           

24.2.2011           × × × 

3.3.2011       × ×       

15.3.2011 × × ×           

24.3.2011       × ×       

25.3.2011           × × × 
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Pro stanovení RAS pouţila laboratoř filtraci vzorků filtrem ze skleněných vláken 

s porozitou 0,7-1,3 µm, jejichţ výrobcem je firma Filpap.  

 

Koncentraci chloridů a síranů stanovila laboratoř akreditovaným standardním 

operačním postupem podle normy ČSN EN ISO 10304 – 1,2.   

 

6.4.2 Chemické analýzy prováděné v laboratoři Institutu EI. 

Celkově jsme v laboratoři Institutu environmentálního inţenýrství provedli čtyři 

chemické analýzy, při kaţdé analýze byly stanoveny koncentrace chloridů a síranů.  

Do laboratoře Institutu byly převezeny vzorky důlní vody z obou prostorů stejným 

způsobem a se stejným objemem, jako do akreditované laboratoře Labtech s.r.o. 

v Paskově. 

Stanovení koncentrace síranů i chloridů bylo provedeno dle standardních postupů 

chemických analýz.  

Princip stanovení chloridů ve vodách  

Při laboratorním rozboru pro určení koncentrace chloridů ve vodách se pouţívá 

odměrná argentometrická metoda stanovení chloridů dle Mohra. Tato metoda je zaloţena 

na vzniku nerozpustných sloučenin (sraţenin). U přímé argentometrie se pouţívá jako 

odměrné činidlo dusičnan stříbrný (AgNO3) a základní látka chlorid sodný (NaCl). Jako 

indikátor se pouţívá chroman draselný (K2CrO4), který jsem přidala k roztoku stanovované 

látky a roztok jsem následně titrovala dusičnanem stříbrným. Při titraci odměrným 

roztokem dusičnanu stříbrného (AgNO3) vzniká nejdříve téměř nerozpustná bílá sraţenina 

chloridu stříbrného podle rovnice: 

 sAgClClAg

NaNOAgClNaClAgNO 33
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Konec titrace je indikován chromanem draselným (indikátor), který v bodě 

ekvivalence reaguje s nadbytkem titračního činidla při vzniku červenohnědé sraţeniny 

chromanu stříbrného. 

 sCrOAgCrO2Ag

2KNOAgCrOCrOK2AgNO

42

2

4

34423






 

Nejdříve se při titraci z roztoku vyloučí sraţenina chloridu stříbrného, neboť chlorid 

stříbrný je méně rozpustný neţ chroman stříbrný. Po vysráţení veškerého chloridu ze 

vzorku, tj. těsně po dosaţení bodu ekvivalence, proběhne reakce, při které se vytvoří právě 

červenohnědá sraţenina chromanu stříbrného. Pro stanovení chloridů byly vzorky vod 

odebírány do skleněných láhví a pro jejich uchování před vlastním stanovením není třeba 

ţádné konzervace.  

   Výpočet látkové koncentrace chloridů ve vzorcích vody: 

        

v

stt

V

VVAgNOcF
Clc

3

3 10


 

 kde: 

c(Cl
-
)  je látková koncentrace Cl

-
 ve vzorku vody v mmol.l

-1
; 

Ft  je titrační faktor (zde je roven 1); 

c(AgNO3) je přesná koncentrace odměrného roztoku AgNO3 (vypočtená viz výpočet 

4) v mol.l
-1

; 

Vt  je objem roztoku AgNO3, spotřebovaný do konce titrace v ml; 

Vs  je objem roztoku AgNO3, spotřebovaný při slepém stanovení v ml; 

Vv  je objem vzorku, vzatý k titraci v ml. 

Výpočet hmotnostní koncentrace chloridů ve vzorcích vody: 

       ClMClcClρ  

kde: 
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ρ(Cl
-
) je hmotnostní koncentrace chloridů ve vzorku vody v mg/l; 

c(Cl
-
) je látková koncentrace Cl

-
 ve vzorku vody v mmol/l; 

M(Cl) je molární hmotnost Cl = 35,453 g/mol. [16]   

Princip stanovení síranů ve vodách 

Pro stanovení koncentrace síranů ve vodách se pouţívá odměrná metoda 

s dusičnanem olovnatým. Stanovení je zaloţeno na reakci síranových iontů s ionty Pb
2+ 

, 

kdy vzniká málo rozpustná sraţenina síranu olovnatého, jehoţ rozpustnost je sníţena 

přidáním etanolu nebo acetonu. Konec titrace, tj. nadbytek olovnatých iontů, je indikován 

barevnou změnou indikátoru tj. dithiozonu a to z modré do fialově-růţové barvy.  

Přesné koncentrace odměrného roztoku dusičnanu olovnatého se vypočítá dle 

vzorce: 

 
2

t142
23

V

F V  )SOc(Na
)Pb(NOc


  

kde: 

c[Pb(NO3)2] je přesná koncentrace Pb(NO3)2 v mol/l;
 

c(Na2SO4)  je látková koncentrace roztoku standardu NaSO4 v mol/l; 

V1  je objem roztoku standardu Na2SO4, vzatý k titraci v ml; 

V2  je spotřeba odměrného roztoku Pb(NO3)2 v ml; 

ft  je titrační faktor, v tomto případě roven 1. 

 

Výpočet látkové koncentrace síranů dle vzorce: 

 

3

tsl2232-

4
V

1000F)V(V)Pb(NO
)c(SO


  

kde: 
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c(SO4
2-

)  je látková koncentrace síranů v mmol/l; 

c[Pb(NO3)2] je přesná koncentrace Pb(NO3)2 v mol/l;
 

V3  je zkoušený objem vzorku v ml; 

V2  je objem odměrného roztoku Pb(NO3)2, spotřebovaný do konce titrace v ml; 

Vsl je objem odměrného roztoku Pb(NO3)2, spotřebovaný při titraci slepého 

vzorku v ml; 

ft  je titrační faktor, v tomto případě roven 1. 

 

Výpočet hmotnostní koncentrace síranů ve vzorku vody dle vzorce: 

       2

4

2

4

2

4 SOMSOcSO  

kde: 

ρ(SO4
2-

) je hmotnostní koncentrace síranů ve vzorku vody v mg/l; 

c(SO4
2-

) je látková koncentrace síranů ve vzorku vody v mmol/l;
 

M(SO4
2-

) je molární hmotnost síranů g/mol. [16]   

Pomocí příslušného návodu na jednotlivou odměrnou metodu se během 

stanovování koncentrací ukazatelů ve vzorcích důlní vody, v laboratoři Institutu, nevyskytl 

ţádný problém. 
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7 Vyhodnocení výsledků  

 

V této kapitole se budu věnovat komparaci výsledků, jak vybraných 

klimatologických veličin, tak výsledků vybraných chemických ukazatelů a vyhodnocení 

chemických analýz prováděných akreditovanou laboratoří v Paskově. 

7.1 Výsledky vybraných klimatologických veličin 

7.1.1 Teplota a vlhkost vzduchu 

Ve sklepním prostoru jsme udrţovali relativně stálou teplotu vzduchu po celou 

dobu zápisu hodnot měření tj. od 15. listopadu 2010 – 10. dubna 2011, pomocí 

regulovatelného topení, coţ simulovalo stále příznivé klima pro vegetační období rostlin 

našeho malého umělého mokřadu.  

 Jinak tomu bylo v garáţovém prostoru. Během celé doby zaznamenávání teploty 

vzduchu, jsme zpozorovali proměnlivé hodnoty teplot, coţ simuluje zimní období, během 

kterého experimentální pokus probíhal. 
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Tabulka 6: Přehled výsledných hodnot klimatologických ukazatelů 

Období Sklepní prostor Garážový prostor  

Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu Teplota vzduchu  Vlhkost vzduchu 

    15.11. - 21.11. 18,1 °C 98 % 12,1 °C 94 % 

22.11. - 28.11. 14,3 °C 97 % 9,7 °C 98 % 

29.11. - 5.12. 14,0 °C 100 % 5,3 °C 85 % 

6.12. - 12.12. 15,4 °C 100 % 3,1 °C 79 % 

13.12. - 19.12. 14,1 °C 100 % 0,7 °C 74 % 

20.12. - 26.12. 14,9 °C 100 % 1,1 °C 68 % 

27.12. - 2.1. 15,5 °C 100 % -1,5 °C 61 % 

3.1 - 9.1. 16,1 °C 100 % -2,7 °C 57 % 

10.1. - 16.1. 15,8 °C 100 % -2,1 °C 59 % 

17.1. - 23.1. 15,7 °C 100 % -1,8 °C 57 % 

24.1. - 30.1. 14,9 °C 100 % -1,5 °C 63 % 

31.1. - 6.2. 14,5 °C 100 % -3,8 °C 55 % 

7.2. - 13.2. 14,5 °C 100 % -2,7 °C 59 % 

14.2. - 20.2. 13,7 °C 100 % -1,2 °C 67 % 

21.2. - 27.2. 13,9 °C 95 % 1,3 °C 72 % 

28.2. - 6.3. 15,1 °C 93 % 0,7 °C 69 % 

7.3. - 13.3. 14,6 °C 80 % 

=% 

1,7 °C 75 % 

14.3. - 20.3. 14,8 °C 84 % 3,6 °C 80 % 

21.3. - 27.3. 15,0 °C 80 % 4,3 °C 77 % 

28.3. - 3.4. 15,1 °C 82 % 7,1 °C 81 % 

4.4. - 10.4. 15,7 °C 82 % 9,8 °C 86 % 

V tabulce jsme naměřené hodnoty rozdělili do období, ze kterých jsme provedli 

průměr. 

Tabulka 7: Maxima a minima hodnot teploty vzduchu 

Teplota vzduchu za období 15.11.2010-10.4.2011 
   

  Průměr Maximum Minimum 

Sklepní prostor 17,4 °C 18,1 °C(15.-21.11) 13,7 °C(14.-20.2) 

Garážový prostor 2,05 °C 12 ,1°C(15.21.11) -3,8 °C(31.1.-6.2) 

 

Tabulka 8: Hodnoty průměrné vlhkosti vzduchu 

Průměrná vlhkost za období 15.11.2010-

10.4.2011  

Sklepní prostor 97% 

Garážový prostor 72% 
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Graf 1: Hodnoty vlhkosti vzduchu za období 15.12.2010-10.4.2011 

Vlhkost vzduchu ve sklepním prostoru byla během 1. aţ 14. měření (tj. období od 

15. listopadu 2010 – 20. února 2011) poměrně stálá, z důvodu nevětraného prostředí ve 

sklepním prostoru. Během 15. aţ 21. měření (období od 21.února – 10. dubna 2011) začaly 

hodnoty klesat. Nevětraný prostor zapříčinil velmi vysokou vlhkost vzduchu, proto 

docházelo k minimálnímu výparu důlní vody ze vzorků. 

Co se týče vlhkosti vzduchu v garáţovém prostoru, zaznamenané hodnoty během 1. 

aţ 12. měření (období od 15. listopadu 2010 – 6. února 2011) poukazují na pozvolný 

pokles. Během 13. aţ 21. měření (období od 7. února – 10. dubna 2011) opět docházelo 

k nárůstu hodnot. 
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Graf 2: Hodnoty teploty vzduchu za období 15.11.2010-10.4.2011 

Z grafu lze pozorovat během 1. aţ 6. měření (období 15. listopadu – 26. prosince 

2010) pozvolný pokles teploty vzduchu ve sklepním prostoru. Během období od 7. aţ 11. 

(27. prosince 2010 – 30. ledna 2011) měření ukazuje mírný vzestupu hodnot. Další měření 

12. aţ 15. (31. ledna – 27. února 2011) zaznamenalo opět mírný pokles hodnot a v zápětí, 

během 16. aţ 21. měření se teploty ustálily (období 28. února – 10. dubna 2011). 

Hodnoty teploty vzduchu v garáţovém prostoru během 1. aţ 6. měření (5. listopadu 

– 26. prosince 2010) zaznamenávají prudký pokles a od 7. aţ do 14. měření (27. prosince 

2010 – 20. února 2011) klesly teploty výrazně pod bod mrazu, coţ zapříčinilo opakující se 

zamrzávání a poté tání důlní vody ve vzorcích. V období od 15. aţ do 21. měření (období 

27. února – 10. dubna 2011) lze z grafu pozorovat prudký vzestup teploty vzduchu, kterým 

bylo způsobené prudké tání důlní vody ve vzorcích.    
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7.2 Výsledky vybraných chemických ukazatelů 

7.2.1 Hodnota pH 

Hodnota pH důlní vody ve vzorcích byla celkově zaznamenána v 5 měřeních.  

Tabulka 9: Hodnoty pH ve  vzorcích ze sklepního prostoru 

Hodnoty pH - sklepní prostor 

Označení vzorků Skl.sl Skl.1 Skl.2 Skl.3 Průměr 

1. měření (28.11.2010) 8,15 7,46 7,53 7,42 7,64 

2. měření (15.12.2010) 8 7,63 7,55 7,53 7,76 

3. měření (15.1.2011) 7,77 7,61 7,53 7,61 7,63 

4. měření (15.2.2011) 7,86 7,78 7,7 7,41 7,68 

5. měření (15.3.2011) 7,9 7,75 7,6 7,51 7,69 

 

Tabulka 10: Hodnoty pH ve vzorcích v garážovém prostoru 

Hodnoty pH - garážový prostor 

Označení vzorků Gar.sl Gar.1 Gar.2 Gar.3 Průměr  

1. měření (28.11.2010) 8,6 7,92 7,89 7,93 8 

2. měření (15.12.2010) 7,98 7,48 7,58 7,38 7,6 

3. měření (15.1.2011) 7,58 7,52 7,47 7,54 7,52 

4. měření (15.2.2011) 7,88 7,34 7,56 7,23 7,5 

5. měření (15.3.2011) 7,98 7,83 7,68 7,15 7,66 

 

Jednotlivé vzorky byly označeny podle místa uloţení (sklepní nebo garáţový 

prostor) v pořadí: Skl.sl, Skl.1, Skl.2, Skl.3, Gar.sl, Gar.1, Gar.2, Gar.3. 
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Graf 3: Hodnoty pH ve vzorcích z obou prostorů 

 

Hodnota pH závisí také na průběhu fotosyntézy. V obou prostorech bylo přirozené 

denní osvětlení, tudíţ v zimním období bylo nestejně dlouhé, coţ mohlo ovlivnit hodnotu 

pH. Méně dostačující osvětlení bylo ve sklepním prostředí, kde oproti garáţi bylo mírné 

šero. 

Ve sklepním prostoru se naměřené hodnoty pH nijak výrazně neměnily. Během 1. 

měření byla zaznamenaná výsledná hodnota 7,64 ve vzorcích důlní vody a tato hodnota 

byla poměrně stálá po celou dobu měření.  

V garáţovém prostoru během 1. měření byla nejvyšší výsledná hodnota pH 8. 

Během 2. měření hodnota pH mírně klesla. Třetí měření zaznamenalo opět hodnotu pH 

7,6. Jak jsem jiţ zmínila u předchozího ukazatele, vzorky důlní vody v garáţovém prostoru 

opakovaně zamrzaly ale i tály, během tání bylo moţné hodnotu pH změřit. V garáţovém 

prostoru můţou být hodnoty více ovlivněny procesem fotosyntézy, právě z důvodu 

dostatečného přirozeného osvětlení. 
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Výsledné hodnoty pH v obou prostorech, se pohybovaly v neutrálních hodnotách, 

tudíţ nemůţeme jednoznačně říct, ţe důlní voda v experimentálních vzorcích má kyselý 

charakter. 

Podle NV č. 229/2007 se emisní standard hodnoty pH, pro vypouštění odpadních 

vod pro průmyslový obor  - těţba černého uhlí, pohybuje v rozmezí 6-9. Hodnoty pH ve 

všech experimentálních vzorcích důlní vody nepřesáhly přípustnou hodnotu.   

Tabulka 11: Emisní limity podle NV č. 229/2007 

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

101000 

Těţba černého uhlí a černouhelných 

briket     

  pH  -  6-9 

 

7.2.2 Oxidačně – redukční potenciál 

Tabulka 12:Naměřené hodnoty oxidačně - redukčního potenciálu ve vzorcích sklepního prostoru 

Oxidačně - redukční potenciál - sklepní prostor [mV] 

Označení vzorků Skl.sl Skl.1 Skl.2 Skl.3 Průměr 

1. měření (28.11.2010) 75 33,7 41,1 33,7 45,8 

2. měření (15.12.2010) 76,2 52,4 52,4 48 57,25 

3. měření (15.1.2011) 73,4 53,7 54,2 57 59,57 

4. měření (15.2.2011) 40 63,4 60,1 55 54,62 

5. měření (15.3.2011) 15,9 61,3 55,3 50 45,62 

 

Tabulka 13: Hodnoty oxidačně - redukčního potenciálu ve vzorcích v garážovém prostoru 

Oxidačně - redukční potenciál - garážový prostor [mV] 

Označení vzorků Gar.sl Gar.1 Gar.2 Gar.3 Průměr 

1. měření (28.11.2010) 71,6 53,9 60,4 61,4 61,8 

2. měření (15.12.2010) 73,6 46 58,4 40 54,4 

3. měření (15.1.2011) 55,4 50,7 47,1 49,8 50,75 

4. měření (15.2.2011) 71,7 55,6 56,6 43,7 56,9 

5. měření (15.3.2011) 17,2 66,7 59,7 40,5 46,02 
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Z tabulek lze zpozorovat, ţe hodnoty svými kladnými výsledky poukazují na 

průběh oxidačních procesů. 

 

Graf 4: Hodnoty oxidačně - redukčního potenciálu ve vzorcích z obou prostorů 

 

Oxidačně – redukční potenciál úzce souvisí s hodnotou pH, z grafu lze konstatovat 

mírný nárůst během 1. měření a v zápětí mírný pokles hodnot během 4. a 5. měření. Takţe 

jsou zřejmé jen mírně kolísavé hodnoty, podobně jako to bylo u hodnoty pH. 

Naopak tomu bylo u hodnot z garáţového prostoru, kdy s výjimkou 4. měření 

proběhl pozvolný pokles všech hodnot oxidačně – redukčního potenciálu. Nejvyšší 

hodnota byla zaznamenána u 1. měření a nejniţší u posledního 5. měření. Coţ opět můţe 

souviset s naměřenými hodnotami pH, kde nejvyšší a nejniţší hodnota byla také 

zaznamenaná v obdobných intervalech. 
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7.2.3 Rozpuštěný kyslík 

 

 

Graf 5: Hodnoty rozpuštěného kyslíku ve vzorcích 

 

Ve sklepním prostoru byla zaznamenána nejniţší hodnota během 1. měření 

(66,25%), která se postupně zvyšovala a během 3. měření opět klesala. 

V garáţovém prostoru hodnota rozpuštěného kyslíku byla mírně kolísavá. 

Opakovaně se sniţovala a zvyšovala, výsledné hodnoty nejsou ve srovnání se sklepním 

prostorem příliš rozdílné.  

V obou prostorech byly zaznamenané poměrně vysoké koncentrace rozpuštěného 

kyslíku ve vodě, tím můţeme sledovat probíhající oxidační procesy, coţ můţe ovlivňovat 

hodnotu pH. 

7.3 Vyhodnocení chemických analýz vybraných ukazatelů prováděné 

v laboratoři IEI 

V laboratoři Institutu EI celkově proběhly 4 chemické analýzy stanovení 
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u 3. měření koncentrací ve vzorcích z garáţového prostoru. Vzorky vlivem nízké teploty 

vzduchu zamrzly, a nebylo moţné provést odběr potřebný pro chemickou analýzu. 

Tabulka 14: Harmonogram měření v Institutu EI 

 

 

 

 

 

 

7.3.1 Výsledné koncentrace síranů 

 

 

Graf 6: Koncentrace chloridů ve vzorcích stanovené v laboratoři Institutu EI 

Ve sklepním prostoru je během prvních třech měření viditelný pokles koncentrace 

chloridů ve vzorcích. Nejvyšší koncentrace byla zjištěna při 1. měření, kdy dosáhla 

hodnoty 1721 mg/l a naopak nejniţší hodnota byla naměřena při 3. měření 1072 mg/l. Při 

0

500

1000

1500

2000

2500

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

1721
1570

1072

1572

2341

1492 1451

Chloridy [mg/l] 

Sklepní prostor Garážový prostor

HARMONOGRAM MĚŘENÍ 

Laboratoř Institutu EI 

 

Číslo a datum měření Chloridy Sírany 

1. 24.1.2011 × × 

2. 10.2.2011 × × 

3. 3.3.2011 × × 

4. 24.3.2011 × × 



Eva Kadulová: Přírodní způsoby čištění důlních vod 
 

2011   43 

posledním měření koncentrace opět mírně vzrostla. Podle mého názoru vzorky umístěné ve 

sklepním prostoru nepodléhaly tolik změnám teploty vzduchu, z důvodu relativně stálé 

teploty.  

Koncentrace chloridů ve vzorcích umístěných v garáţovém prostoru při 1. měření, 

byla poněkud vyšší 2341 mg/l, která pozvolně klesala a při 2. měření klesla na 1462 mg/l. 

V garáţovém prostoru docházelo po celou dobu měření k prudkým změnám teploty 

vzduchu. Vzorky podléhaly opakovanému zámrzu a tání, coţ mohlo výrazně ovlivnit 

chemizmus důlní vody ve vzorcích. Poslední chemická analýza vykazuje podobnou 

hodnotu jako před zámrzem vzorků a to 1451 mg/l.  

7.3.2 Výsledné koncentrace síranů 

Koncentrace síranů ve vzorcích nebyla v obou prostorech příliš stálá, coţ mohlo být 

způsobeno několika aspekty. 

 

 

Graf 7: Koncentrace síranů ve vzorcích stanovené v laboratoři Institutu EI 

Ve sklepním prostoru byla nejvyšší koncentrace vyhodnocena při 2. měření, která 

dosahovala hodnoty 426 mg/l, poté ale koncentrace začala výrazně klesat, téměř o 

polovinu na hodnotu 181 mg/l, tato hodnota se pomalu ustalovala na 232 mg/l.  
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Takto výrazné výkyvy mohlo ovlivnit nedostatečné osvětlení v prostoru, které sice 

bylo přirozené, ale nepronikalo skrz celý sklepní prostor. Dále mohly být výkyvy 

způsobené velmi vysokou vlhkostí vzduchu (97 %), tudíţ docházelo jen k minimálnímu 

výparu vody. 

V garáţovém prostoru byla při 1. analýze naměřena hodnota 168 mg/l a nejvyšší 

naměřená koncentrace 392 mg/l při 2. analýze. Takto prudký vzestup mohl nastat 

v důsledku náhlého poklesu teploty vzduchu v prostoru umístění vzorků. Z důvodu zámrzu 

vzorků, nebylo moţné při 3. měření provést chemickou analýzu. Opakovaný zámrz mohl 

ovlivnit výsledky, při poslední analýze totiţ koncentrace opět klesla. 

 

7.4 Vyhodnocení výsledků vybraných ukazatelů akreditovanou 

laboratoří 

Akreditovaná laboratoř Labtech s.r.o v Paskově provedla zkoušku důlní vody 

v experimentálních vzorcích celkem na 3 ukazatele a to z důvodu zatíţení důlních vod 

právě těmito ukazateli. 

7.4.1 Výsledné koncentrace chloridů 

Chemická analýza v akreditované laboratoři byla provedena pro všechny vzorky jak 

ve sklepním tak v garáţovém prostoru. 
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Graf 8: Koncentrace chloridů ve vzorcích stanovené v akreditované laboratoři v Paskově 

Výsledné hodnoty koncentrace chloridů ve vzorcích ze sklepního prostoru, během 

1. měření dosahovaly 1662 mg/l  a výsledky z posledního vyhodnocení 1860 mg/l. Lze 

pozorovat jen mírné zvýšení koncentrace chloridů. 

V garáţovém prostoru byla při první analýze stanovena hodnota koncentrace 

chloridů na 2690 mg/l, oproti sklepnímu prostoru je hodnota koncentrace skoro 

dvojnásobná.  
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7.4.2 Výsledné koncentrace síranů 

 

 

Graf 9: Koncentrace síranů ve vzorcích stanovené akreditovanou laboratoří v Paskově 

Naměřené hodnoty ve sklepním prostoru byla opět nestálé. Při 1. měření byla 

zjištěna koncentrace síranů 325 mg/l a při 2. měření koncentrace 306 mg/l, lze tedy 

zaznamenat mírný pokles hodnot, který ale opět vzrostl. 

Koncentraci síranů ve vzorcích z garáţového prostoru jsou vlivem zámrzu vzorků 

k dispozici jen dvě naměřené hodnoty, při srovnání lze pozorovat téměř trojnásobné 

sníţení koncentrace. 

Ve srovnání s výslednými hodnotami koncentrace chloridů a síranů z obou prostorů 

stanovené v laboratoři Institutu EI, jsou hodnoty velmi podobné, tudíţ mohly být 

koncentrace ovlivněné zmíněnými klimatologickými aspekty. 

Z hlediska vypouštění odpadních vod do recipientu byly překročeny stanovené 

imisní ukazatelé podle NV č. 229/2007 Sb., které zahrnují imisní standardy a hodnoty 

přípustného znečištění povrchových vod pro sírany a chloridy (viz. Tabulka 2). 
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7.4.3 Hodnoty koncentrací RAS 

Spolu se sírany a chloridy patří stanovení RAS mezi klíčové ukazatele našeho 

experimentálního výzkumu. Proto jsme se rozhodli stanovit RAS akreditovanou laboratoří 

Labtech s.r.o. v Paskově. 

       

Graf 10: Koncentrace rozpuštěných anorganických látek stanovené akreditovanou laboratoří v Paskově 

 

Ve sklepním prostoru je koncentrace RAS ve vzorcích poměrně stálá. Během 

období měření (10.1-25.3.2011) hodnota jen mírně vzrostla. 

Oproti tomu koncentrace RAS ve vzorcích z garáţového prostoru výrazně klesla. 

Při 1. měření byla naměřena koncentrace vysoká 5300 mg/l, která se poté výrazně sníţila. 
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Vodoprávní úřad povoluje přípustnou hodnotu vypouštění rozpuštěných 
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8 Shrnutí předností a nevýhod přírodních způsobů čištění 

8.1 Přednosti přírodních způsobu čištění 

Podle Šálka (2006) spočívají přednosti přírodních způsobů čištění především 

v environmentálním charakteru zařízení. Dále v moţnosti příznivého začlenění do 

okolního prostředí, především v poměrně jednoduchém technologickém provedení, 

v nízkých investičních, stavebních i provozních nákladech oproti umělým biologickým 

čistírnám. U přírodních způsobů čištění vod se nabízí i moţnost částečné automatizace a 

také je zde moţnost jak krátkodobého, tak i dlouhodobého přerušení provozu. Výhodou je i 

dobrý čisticí účinek, zejména v letním období. Dochází poutání části dusíku, fosforu, ale i 

těţkých kovů vegetací. Všechna zařízení přírodních způsobů čištění mají pozitivní vliv na 

kulturní krajinu a je nespornou skutečností, ţe se podílí na spoluvytváření krajinného rázu. 

Svou kladnou úlohu plní jen tehdy, pokud jsou pečlivě a zodpovědně navrhovány a citlivě 

začleňovány do krajiny tak, aby zvyšovaly její estetickou působivost. [18] 

8.2 Nevýhody přírodních způsobů čištění 

Slabé stránky plnohodnotného vyuţívání přírodních způsobů čištění nespočívají 

v metodě, ale v nepropracovanosti biologického a technického uspořádání apod. 

Nevýhodou vegetačních kořenových čistíren je především náročnost na plochu. U 

přírodních, neřízených mokřadů patří k hlavním provozním problémům poměrně rychlé 

zanášení a erozní smyvy. Dalším problémem je neřízený vodní reţim zejména v oblastech, 

kde je nedostatek dešťových sráţek a do funkce mokřadních systémů zasahují i vnější 

přirozené vlivy, jako jsou sezónní změny teplot, mnoţství sráţek, koncentrací oxidu 

uhličitého v atmosféře, s tím je spojeno kolísání pH. Určité provozní potíţe se mohou 

vyskytnout zejména v mrazu. [18] 
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9 Diskuse 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit a ověřit si moţnosti fungování samočisticích 

schopností umělého mokřadu ve vzorcích důlní vody dolu Lazy a zhodnotit její 

chemizmus.  

Došlo k realizaci výstavby malého mokřadního prostředí, ve kterém byly simulovány 

podmínky období dvou vegetačních období, růstu a klidu. K realizaci byly vyuţity 

mokřadní rostliny, volně se vyskytující na území dolu Lazy. Tyto rostliny mají schopnost 

asimilovat nutriety obsaţené v důlní vodě. Zaměřila jsem se proto na sledování vybraných 

klimatologických a chemických ukazatelů, indikující chemizmus důlních vod ze závodu. 

K pozorování biologických procesů byla pouţita metodika stanovení chemických 

analýz. Naměřené hodnoty poukazují na moţný průběh samočisticích pochodů, ale závisí 

na více aspektech a to nejen na chemických, ale také klimatologických. S výsledků je 

zřejmé, ţe některé vybrané chemické ukazatelé úzce souvisí s klimatologickými veličinami 

a vzájemně se ovlivňují. Průběh biologických procesů ve vzorcích důlní vody mohly být 

ovlivněny i zvoleným prostředím pro umístění, ve kterých sice byly udrţovány co 

nepřirozenější klimatické podmínky, ale nebylo zcela moţné přizpůsobit odvětrávání a 

osvětlení, aby se co nejvíce blíţily prostředí v terénu. 

Dále můţe chemizmus důlních vod ovlivnit i sediment kalu, který je pouţit jako 

substrát pro mokřadní rostliny ve vzorcích, jeho sledování by mohlo poukázat na další 

moţné probíhající biologické ukazatele.  
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10 Závěr 

V rámci bakalářské práce jsem se blíţe seznámila s problematikou čištění důlních 

vod za pomoci biologických procesů, které ve vodách běţně probíhají a blíţe specifikovala 

jejich vyuţití. 

Výsledná vyhodnocení jsem srovnala se stanovením emisních standardů pro průmyslové 

vody a jejich přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných 

průmyslových odvětví jsou podle novely NV č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, 

označené č. 229/2007 Sb. a s přípustnými hodnotami emisních limitů pro vypouštění 

rozpuštěných anorganický solí do recipientu. 

Aby došlo k zevšeobecnění výsledků, je nutné dlouhodobé sledování a získávání dat. 

Vyuţívání samočisticích schopností mokřadních rostlin k čištění vod z dolů není příliš 

prozkoumanou problematikou, můţe však být moţným návrhem. 

Uvedené závěry jsou podnětem pro následné rozpracování v diplomové práci. 
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