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 Anotace 

 
 Předmětem této práce je vytvoření uceleného přehledu o důlních vodách 

sulfidických loţisek, přesněji ve zlatohorském rudním revíru. Informuje o historii dobývání 

rud, geologických a hydrogeologických poměrech rudního revíru. Hlavní část práce se 

soustředí na popis mikrobiálních aktivit v důlních vodách, především přirozené biooxidace 

kovových sulfidů a opačného jevu biologické redukce rozpuštěných síranů. Popsány jsou 

známé metody vyuţití vlivu bakterií na získávání nerostných surovin nebo k čištění 

kontaminovaných vod. Závěrem práce jsou zmíněny výsledky kultivace mikroorganismů 

ze vzorků důlních vod z oblasti zlatohorských rudných dolů. 

 

 

Summary 
 

 This thesis deals about complete owerwiew of  mine waters from sulfidic deposits, 

more in zlatohorský ore mining district. It informs about history of mining, geology and 

hydrogeology of the district. The main part of thesis focus on description of microbial 

activity of mine waters, mainly on natural biooxidation of metal sulfides and reverse 

phenomenon – biological ruduction of sulphates. Known methods of utilization microbial 

influence on material proceeding or on purifying contaminated waters are described. 

Ending thesis is devoted to results of cultivation microorganisms in acid mine water 

samples from ore mines. 
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1. Úvod 

Vlivem hornické činnosti bývá znatelně ovlivněno ţivotní prostředí. V místech aktivní i 

ukončené těţby sulfidických loţisek vznikají důlní vody jako projev narušení přirozeného 

hydrogeologického reţimu. Jejich vlastnosti závisí na geologickém a hydrogeologickém 

charakteru prostředí, rozsahu vytěţených prostor a klimatu. Vlivem mikrobiální aktivity 

jsou vody značně kyselé s mnoţstvím rozpuštěných kovů. V biotechnologii a 

biohydrometalurgii jsou známy mikroorganismy způsobující jak okyselování důlních vod, 

tak i děje opačné, generující alkalitu a sráţení kovových iontů z roztoku. 

 V této práci je popsán vznik kyselých důlních vod v oblasti zlatohorského rudního 

revíru, kde byla více neţ 1000 let těţena loţiska sulfidických rud a zlata. Dále jsou 

nastíněny současné chemické metody zpracování důlních vod a zmíněny některé 

biotechnologické postupy k jejich čištění. 

 V závěrečné části se zmiňují výsledky základního rozboru důlních vod z bývalých 

rudných dolů ve Zlatých Horách. Cílem práce je seznámit s problematikou mikrobiální 

aktivity v důlních vodách a poukázat na biotechnologické metody jejich vyuţití, jejichţ 

význam roste díky stoupajícím nárokům na ochranu ţivotního prostředí, hledání zdrojů 

druhotných surovin a sniţování energetické náročnosti. 
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2. Důlní vody jako doprovodný jev hornické činnosti 

 Důlní voda je taková podzemní, povrchová nebo sráţková voda, která se do důlního 

prostoru dostala buďto průsakem nebo gravitací z podloţí, nadloţí nebo z boku. Důlním 

prostorem se rozumí jakékoli důlní díla v hlubinných, povrchových dolech, nebo po těţbě 

písků nebo štěrků z vody.  

2.1 Vznik důlních vod 

 Důlní vody vznikají působením přírodních, nebo antropogenních zdrojů, nejčastěji 

však kombinací obou způsobů. Vlastnosti důlních vod jsou měněny chemismem okolních 

hornin, rychlostí průsaku a proudění a změnou okolního tlaku. Mezi hlavní faktory 

ovlivňující mnoţství a kvalitu důlních vod patří rozsah podzemních prací, vzájemná poloha 

důlních děl a přírodních zvodněných horizontů, dále pak mocnost pokryvů a stupeň jejich 

propustnosti. 

 Typickou vlastností důlních vod je jejich vertikální geochemická zonálnost, která 

vzniká působením odlišného hydraulického tlaku a průchodem dolu skrz různé typy 

hornin. Tento jev je pozorován jak u těţených, tak v opuštěných a zatopených dolech. 

Směrem do hloubky dolu se mění kvalita i kvantita prosakujících důlních vod. 

 Vlivem hornické činnosti se mění přirozený hydrogeologický reţim. Voda se tak 

můţe v poddolovaném území doslova propadnout do země a způsobit tak sníţení průtoku v 

prameništích s poklesem podzemních vod. 

 Po ukončení činnosti na loţisku se důlní dílo postupně zaplavuje a vodní reţim se 

vrací do stabilní geohydrodynamické rovnováhy, která je určena přirozeným výtokem nebo 

čerpáním v dané úrovni. Mění se tak vodní bilanční rovnice (1) v dole a charakteristika 

důlní vody. Klesá podíl vod prosakujících z podloţí. Vlivem různých obsahů rozpuštěných 

látek se projevuje vrstvení působením tíhového pole, termické proudění, 

hydrogeochemická zonálnost a další jevy. Vliv těchto faktorů je v odlišných podmínkách 

různý a je těţko sledovatelný. 
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 Q výtok (čerpaní) = Qpřírodní zdroje ± Qztráty   (1) 

 Při čerpání nebo výtoku důlních vod dochází k pohybu prakticky jen při hladině a v 

zavodněném systému nevyvolává výrazné proudění. Vlivem nízkých hydraulických spádů 

pod erozní bází nedochází k hydraulickému zkratu průchodem vody ve velkém mnoţství 

přes hlavní komunikační chodby. Voda v zatopeném dole se tedy pohybuje minimálně. Po 

ukončení důlních prací se minimalizuje pohyb vod v niţších patrech dolu, ale infiltrace vod 

z povrchu pokračuje; důsledkem toho se v úrovni výpusti vytváří oxidační prostředí, kde 

voda přitéká, odtéká a proudí, zatímco v hlubších částech dolu je voda kvazistagnující 

(téměř bez pohybu) a dává tak vzniknout prostředí redukčnímu. 

 Při zatopení starého dolu se do vodního prostředí dostávají také ty součásti dolu, 

které byly po dobu činnosti na vzduchu, jako jsou kovové a dřevěné výztuţe, zvětralé 

stěny, vysráţená sůl z odparem z důlních vod a jiné antropogenní materiály. Jejich 

přítomnost má výrazný vliv na kvalitu důlních vod, především na zvýšení podílu 

rozpuštěných látek. [28] 

2.1.1. Okyselování důlních vod 

 Vznik kyselých důlních vod a acidifikace je vícestupňový proces, který je vázán na 

důlní činnost v loţiskách sulfidických minerálů. Otvírkou a následnou těţbou se minerály 

dostávají do oxidačního prostředí. Kyselé důlní vody vznikají nejen v podzemí hlubinných 

dolů, ale i na odvalech a výsypkách. V činném dole je hladina podzemní vody čerpáním 

udrţována nízko. Po ukončení hornické činnosti nastává přirozené zaplavování, vzestup 

hladiny do oxidační zóny způsobuje okyselení a kontaminaci důlní vody. [20] 

 Rychlost okyselování je podmíněna přítomností vody, mikrobiální aktivitou, 

přístupem kyslíku atd. Zpočátku jsou projevy acidifikace zpomalovány pufračními a 

neutralizačními schopnostmi okolních hornin - karbonátů, jílových minerálů a organické 

hmoty. Překročením pufrační a neutralizační kapacity prostředí se rozvíjí okyselování 

prostředí se všemi negativními důsledky - prudký pokles pH, zničení rostlinstva a eroze 

půdy. Neblahým doprovodným jevem je kyselinový útok na anorganickou sloţku hornin a 

půdy, který vyvolává zvýšenou mobilitu a migraci různých, často toxických prvků.  
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 Acidifikace má nepříznivý vliv na půdu, vodu i vegetaci. V půdě sniţuje sorpční 

schopnost humusového horizontu a způsobuje jeho rychlou degradaci a erozi půdy. 

Okyselení ochuzuje půdu o Ca a Mg a zároveň mobilizuje toxické kovy. Ty se postupně 

uvolňují do povrchových a podzemních vod, toxické kovy tak mohou být distribuovány v 

potravním řetězci přes rostliny aţ ke člověku. [44] 

2.1.2. Hromadění a vypouštění důlních vod 

 Vývoj hornictví v ČR znamenal v poslední době uzavírku mnoha hlubinných dolů. 

Jejich likvidace byla provedena po ukončení uzavíracích prací v podzemí přirozeným 

zaplavením. Odvod důlních vod pak bývá zajištěn dědičnou štolou, nebo čerpáním na 

stanovenou úroveň hladiny v podzemí. Ta je určena speciálně pro kaţdé loţisko tak, aby 

nemohlo dojít k úniku a případnému ohroţení okolního ţivotního prostředí, nebo 

sousedního činného dolu. Sloţení důlních vod s vysokou koncentrací rozpuštěných látek a 

kalů často překračuje limity pro vypouštění do přírodních recipientů. Vzniká tak potřeba 

vytékající vody čistit a upravovat na přípustnou kvalitu. 

 Mnoţství důlních vod v uzavřených zatopených dolech je dáno objemem 

vytěţených prostor pod úrovní určené podzemní hladiny. Výtok je pak důsledkem 

hydrologického reţimu v horninovém masívu a průsaku vody v části nad určenou 

hladinou. 

 V případě Zlatých Hor je v podzemí odhadováno 140 000 m
3 

nahromaděné důlní 

vody s rychlostí výtoku přibliţně 60 l·s
-1 

o teplotě 8-10 °C. [28] 

2.2. Možnosti využití důlních vod 

2.2.1. Hydrická rekultivace 

 Důlní vody mohou být vyuţity spolu s ostatními zdroji vody k zahlazování 

následků povrchové nebo hlubinné těţby zatopením zbytkových jam nebo podzemních 

prostor. Pro rekultivaci je důleţitá kvalita vod a vlastnosti rekultivovaného území. Význam 
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vodních rekultivací spočívá v akumulaci vodních zásob a v případě vzniku vodních ploch 

jejich další vyuţití, například rekreační, ovlivnění klimatu, hladiny podzemní vody, chov 

ryb, aj. [18] 

2.2.2. Zásobování pitnou, nebo užitkovou vodou 

 Vodní zákon počítá s moţností vyuţití akumulované důlní vody jako zásobárny 

vody pitné nebo uţitkové. Taková důlní voda musí splňovat přísná kritéria jakosti, aby byla 

hygienicky nezávadná. Parametry kvality stanovuje nařízení vlády 23/2011 Sb. 

2.2.3. Využití geotermální energie 

 U důlních vod z hlubinných dolů lze vyuţít teplotního potenciálu k získávání 

geotermální energie jako alternativního zdroje tepla pro vyhřívání objektů. Teploty důlních 

vod stoupají v závislosti na hloubce dolu a díky své schopnosti akumulovat teplo jsou při 

čerpání ideálním nosným médiem. Pro získání tepelné energie mohou být důlní vody 

čerpány hlubinným vrtem, anebo lze teplo získat i z vytékajících důlních vod. 

Zpracováním důlních vod tak lze získat nevyčerpatelný zdroj tepelné energie. [28] 

2.2.4. Znovuzískání surovin 

 V případě zvýšených koncentrací vyuţívaných surovin v důlních vodách existují 

moţnosti jejich zpracování a následného znovuzískávání druhotných surovin. Suroviny z 

důlních vod se získávají za účelem sníţení ekologické zátěţe, vypouštěním 

kontaminovaných vod, anebo odlehčení potřeby získávat suroviny běţným způsobem 

těţby. Tento způsob vyuţití důlních vod nachází uplatnění například v bývalých uranových 

dolech, nebo po těţbě sulfidických loţisek. [14,29] 

2.3. Legislativa 

 Základním předpisem pro ochranu vod a vodních poměrů je zákon č. 254/2001 Sb., 

vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Těţba nerostů můţe ovlivnit hydrologické 
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poměry v krajině, proto je podle ustanovení § 17 nutný souhlas vodoprávního úřadu. Ten je 

podle § 17 závazný pro orgány rozhodující v řízení o těţbě nerostů. Vodoprávní úřad můţe 

stanovit podmínky i dobu udělení souhlasu. Paragraf 28 pak výslovně zakazuje 

povrchovou těţbu nerostů v chráněných oblastech přirozené akumulace vod. 

 Dalším důleţitým předpisem je zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití 

nerostného bohatství – horní zákon, který v § 40 zní: 

 „(1) Důlními vodami jsou všechny podzemní, srážkové a povrchové vody, které 

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

průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové 

vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. 

 (2) Organizace je při hornické činnosti oprávněna: 

a) bezúplatně užívat důlní vody pro vlastní potřebu, 

b) bezúplatně užívat na základě povolení vodohospodářského orgánu důlní vodu jako 

náhradní zdroj pro potřeby těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody vyvolanou činností 

organizace, 

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

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. 

 (3) Při použití důlních vod podle odst. 2 písm. a) a b) je organizace povinna 

pečovat o důlní vody a hospodárně je využívat. Použití 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.“ 

 Z dalších předpisů, které se zabývají důlními vodami, se zmiňují: zákon č. 61/1988 

Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě; vyhláška ČBÚ č. 104/1988 

Sb., o racionálním vyuţívání výhradních loţisek, o povolování a ohlašování hornické 
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činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem; vyhláška č. 52/1997 Sb., 

kterou se stanoví poţadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl; vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o 

zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních 

prostorech; vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při těţbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních 

pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem; 

vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., ze dne 29. prosince 1988, o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem v podzemí; vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na 

povrchu; vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a při 

některých činnostech prováděných hornickým způsobem; vyhláška č. 215/1997 Sb., o 

kriteriích pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření; 

vyhláška MZem. č. 431/2001 Sb., ze dne 3. prosince 2001, o obsahu vodní bilance, způsobu 

jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci; vyhláška č. 139/2003 Sb., o evidenci stavu 

povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné 

správy a vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci. [11] 

 Pro vypouštění důlních vod je směrodatné nařízení vlády č.23/2011 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády 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, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 

Sb. Nařízení stanovilo emisní standardy pro průmyslové odpadní vody z těţby a úpravy rud 

na: pH=6-9, NL= 40 mg/l, C10-C40= 3 mg/l, Arsen= 0,5 mg/l, Měď= 1 mg/l, Olovo= 0,5 

mg/l, Zinek= 3mg/l, Ţelezo= 5 mg/l. 
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3. Mikrobiální aktivita v důlních vodách 

 Pro účely této práce byly za důlní vody povaţovány veškeré vody obsaţené v tělese 

hlubinného důlního díla v loţisku s obsahem sulfidických rud Cu, Zn, Pb s příměsí Ag 

a Au.  

 Mikroorganismy jsou rozšířeny v ţivotním prostředí téměř všude a hrají důleţitou 

roli při koloběhu prvků v ţivotním prostředí. Kromě své velikosti jsou typické především 

schopností adaptace na nejrůznější extrémní ţivotní podmínky. Dlouho byla rozšířena 

domněnka, ţe při vysokých teplotách nebo vysokých koncentracích solí nemůţe ţivot ani 

existovat. Prostředí důlních vod tvoří ţivotu celkem nepříznivé podmínky, pH je buď 

vysoké, nebo příliš nízké, voda je chudá na organické látky a často přesycena minerály. 

Přesto některé druhy mikroorganismů mohou v takových podmínkách prosperovat. 

Mikroorganismy důlních vod musejí být tolerantní vůči vysokým koncentracím kovů a 

extrémním hodnotám pH. 

 Pro ţivot mikroorganismů je důleţitý zdroj energie, uhlíku a elektronů. Podle 

způsobu získávání těchto zdrojů se mikroorganismy v prostředí důlních vod dělí na  

fotolitotrofní a chemolitotrofní. Pomocí svého metabolismu katalyzují geochemické 

procesy v horninovém prostředí. [2,25,26,43] 

3.1. Vliv mikroorganismů na rozpustnost kovů 

 Ţádná minerální struktura není v litosférickém prostředí absolutně stabilní. Vlivem 

neustálých chemických a biochemických reakcí dochází k permanentní migraci prvků. 

Způsobí-li přírodní proces chemickou změnu minerálu, pak existuje proces opačný, který 

minerál transformuje do původní podoby. Přeměna prvků v ţivotním prostředí tak tvoří 

uzavřené cykly. 

 Kovy v ţivotním prostředí přecházejí z fáze minerálu (nemobilní) do fáze látek 

rozpuštěných ve vodě (mobilní). Bakteriální činnost můţe ovlivnit přechody kovů mezi 

oběma fázemi hned několika způsoby. Mikroorganismy mohou kovy přímo transformovat 
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změnou mocenství, nebo nepřímo produkcí látek způsobujících zvýšení nebo sníţení 

mobility kovů, u některých druhů je významná schopnost intracelulární absorpce. 

 Mikrobiální aktivitu můţe narušit přítomnost jiných látek, např. jílových minerálů, 

anorganických iontů a komplexních organických látek. Kovy se pak pro mikroorganismy 

stávají těţko dostupnými. [25] 

3.1.1. Snižování mobility kovů 

 Mikrobiálním působením přechází kovy z rozpustnější formy na méně rozpustnou. 

Příkladem jsou sulfát redukující bakterie, zastoupené kmeny Desulfovibrio a 

Desulfotomaculum. Ţijí v anaerobním prostředí s vysokým obsahem síranů a lehce 

rozloţitelnou organickou hmotou. Jejich činností jsou sírany transformovány na těţko 

rozpustné sulfidy kovů. Mobilita kovů můţe být redukována enzymatickou produkcí 

aniontu HPO4
2-

, který způsobí vysráţení kovových fosforečnanů. 

3.1.2. Zvyšování mobility kovů 

 Mezi látky, které rozpouštějí kovy, patří zejména kyseliny produkované některými 

mikroorganismy. Kyselina dusičná vzniká například činností nitrifikačních bakterií, sulfid 

oxidující bakterie produkují kyselinu sírovou. Tvorbou kyselin se v okolním prostředí 

výrazně sniţuje pH, kyselost okolí pak urychluje přecházení kovů do mobilní fáze. Kromě 

kyselin napomáhají převodu kovů do roztoku různá komplexotvorná činidla. 

Mikroorganismů zvyšujících mobilitu kovů se vyuţívá také například při mikrobiální 

extrakci. [25] 

3.1.3. Biosorpce kovů 

 Biosorpce kovů představuje pasivní nebo aktivní akumulaci kovů na povrchu, nebo 

v těle mikroorganismů. Na povrchu bakteriální buňky je mnoţství funkčních skupin, které 

dováţí adsorbovat kovové ionty. V oblasti neutrálního pH je náboj povrchu buňky 

negativní, takţe přitahuje kationty kovů. Bioakumulace kovů je jev pozorovaný u většiny 
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mikroorganismů a je vyuţíván při extrakci ušlechtilých kovů. [17] 

3.1.4. Mikrobiální tarnsformace 

 Buňky mikroorganismů mají schopnost přeměňovat kovy alkylací nebo redoxními 

reakcemi. Při uvolňování kovů má zásadní význam transformace síry a ţeleza. Je 

zprostředkovávána sulfid oxidujícími bakteriemi Thiobacillus. Důvodem transformační 

činnosti bakterií je získávání energie z příslušných biochemických reakcí. Alkylace rtuti je 

u mikroorganismů povaţována za způsob samočištění. [25] 

3.2. Využití přirozené biooxidace kovů 

 Jiţ ve starověku lidé vyuţívali, i kdyţ nevědomky, procesy bakteriálního louţení. V 

místech povrchových loţisek mědi vytékala nasycená důlní voda, kterou pak staří Řekové 

a Římané vyuţívali k získávání kovu. Poprvé v historii byl tento způsob těţby popsán v 

měděných dolech na Kypru. Naleziště měděných minerálů bylo zaléváno vodou a získaný 

výluh byl cementován ţelezem za zisku mědi. [6,7] 

 Převratem bylo aţ 20. století, kdy byla popsána mikrobiální oxidace sfaleritu. 

Vzápětí vědci prokázali, ţe obohacování důlních vod kovy při sniţování pH je způsobeno 

bakteriemi. Začal tak rozvoj biotechnologií a biohydrometalurgie, vědního oboru 

navazujícího na poznatky biotechnologií a metalurgie. Popsáno bylo biolouţení kovů, kdy 

se kovy pomocí mikroorganismů dostávají v podobě rozpustných látek do vodního 

prostředí.[14,37,40] 

 Biolouţení se vyuţívá zvláště při zpracování těţko tavitelných rud, nebo rud s 

nízkým obsahem kovů, kde by běţné metody nebyly tak účinné. Významné je rozpouštění 

kovových sulfidů, na němţ se podílejí bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, 

Acidithiobacillus thiooxidans, Leptospirillum ferrooxidans, bakterie rodu Sulfolobus a 

další. Tyto bakterie získávají energii oxidací síry a ţeleza, obsaţeného v okolních 

horninách. V místech nedokončené těţby, odvalech a jiných úloţištích kovonosného 

odpadu představuje bakteriální louţení potenciální nebezpečí pro ţivotní prostředí, zároveň 
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však lze tohoto děje vyuţít k získání kovů s primárních a sekundárních zdrojů 

(průmyslových a těţebních odpadů). [6] 

3.2.1. Oxidace pyritu 

 Pyrit (FeS2) je v zemské kůře hojným minerálem. Jeho zvětrávání je reakce 

zaloţena transportu elektronů. Bakterie Acidithiobacillus Ferrooxidans, oxidující ţelezo, 

mají významnou úlohu v procesu oxidace pyritu, způsobující tvorbu kyselých důlních vod. 

V prostředí o pH  2 probíhá na pyritu hned několik reakcí. Vzdušná oxidace iontů Fe
2+ 

je 

urychlena mikrobiální oxidací. Současně na povrchu minerálu vznikají sraţeniny Fe
3+

. 

Oxidaci pyritu popisují následující rovnice (2,3,4): 

FeS2 + 7/2O2 + H2O → Fe
2+

 + 2SO4
2-

 + 2H
+
   (2) 

FeS2 + 2Fe
3+

 → 3Fe
2+

 + 2S      (3)  

FeS2 + 14Fe
3+

 + 8H2O → 15Fe
2+

 + 2SO4
2- 

+ 16H
+
   (4)  

 První z rovnic vyjadřuje chemický proces, ale příleţitostně i bakteriální. Rychlostí 

je mnohem pomalejší, neţ následující reakce. Pod pH=2 probíhá oxidace Fe
2+

 kyslíkem na 

Fe
3+

  pozvolna. Acidithiobacillus ferrooxidans můţe rychlost oxidace Fe
2+ 

mnohonásobně 

zvýšit regenerací Fe
3+

(5).  

 2Fe
2+

 + 1/2O2 + 2H
+
 → 2Fe

3+
 + H2O    (5) 

 Ionty Fe
3+ 

oxidují pyrit a regenerují Fe
2+

 podle rovnic (2 a 3). Poměry iontů ţeleza 

udávají rychlost procesu zvětrávání. Pokusy potvrdily, ţe bakterie Acidithiobacillus 

thiooxidans urychluje rozpouštění Fe a S v pyritu za přítomnosti ţelezo-oxidujících 

Acidithiobacillů ferrooxidans, samostatně však pyrit neoxiduje. Bakterie Acidithiobacillus 

thiooxidans oxidují sloučeniny síry a mají rovněţ vliv na okyselování důlních vod. [14,38] 

3.2.2. Oxidace chalkopyritu 

 Chalkopyrit (CuFeS2) zastupuje běţný, ale odolný zdroj mědi. K dalším minerálním 

zdrojům mědi patří chalkocit (Cu2S) a kovelit (CuS). [35] Pro extrakci mědi ze 

sulfidických rud se vyuţívá chemolithotrofních mikroorganismů, odolných vůči kyselému 
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prostředí a těţkým kovům.  Oxidace chalkopyritu probíhá redukcí ţelezitých iontů 

v kyselém prostředí za vzniku síry (6). Elementární S činností bakterií tvoří kyselinu 

sírovou (7). Regenerace ţelezitých iontů je zajišťována jako u pyritu. Výsledné produkty 

jsou Fe(OH)3, oxyhydroxidy a různé formy jarositu, vzniklého hydrolýzou ţelezitých iontů 

(8). 

 CuFeS2 + 4Fe
3+

 → 5Fe
2+

 + Cu
2+

 + 2S
0
    (6) 

 2S + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4 + energie    (7) 

 3Fe
3+

 + 2SO4
2-

 + 6H2O → Fe3(SO4)2(OH)6
-
 + 6H

+
   (8) 

Průběh reakcí je ovlivněn působením mezofilních acidofilních mikroorganismů 

(Acidithiobacillus Ferrooxidans), nebo termofilních druhů (Sulfobacillus 

thermosulfidooxidans), které reakce podstatně urychlují. [23,25] 

3.2.3. Bioloužení zlata 

 Zlato je v případě rudných dolů zastoupeno buď v čisté podobě, nebo bývá 

uzavřeno ve struktuře arsenopyritových rud (AsFeS). Zlato je kov velmi odolný a 

bakteriální oxidaci tak podléhá velmi obtíţně. Nosný arsenopyrit (naţloutlý, kovově lesklý 

minerál) je sice k reakcím náchylný, ale při své oxidaci, uvolňuje nebezpečný arsen, který 

výrazně ovlivňuje sloţení mikroflóry k chemicko-biotechnologickému louţení zlata. V 

kyselých důlních vodách představuje riziko pro ţivotní prostředí. Jen některé bakterie 

mohou působit na arsenopyrit: Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus 

thiooxidans a Acidithiobacillus caldus. Rovnice oxidace AsFeS [14,34]: 

 2 AsFeS + 7O2 + H2O → 2 FeAsO4 + 2 H2SO4   (9) 

Mikroorganismy oxidují pouze rudu arsenopyritu, pro získávání zlata se pouţívají 

chemické metody kyanidového louţení. Bez souhry mikrobiální oxidace a chemického 

louţení jsou výnosy zlata z arsenových rud aţ dvojnásobně niţší. [1] 
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3.2.4. Oxidace sfaleritu 

 Biolouţení Zn
2+

 iontů ze sfaleritu mohou zprostředkovávat například bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, Leptospirillum ferrooxidans 

a Sulfobacillus. [7] 

Reakce sfaleritu je podobná jako u chalkopyritu (6), [14]: 

 ZnS + Fe2(SO4)3 → ZnSO4 +FeSO4 +S
0    

(10) 

 Fowler a Crundwell zjistili, ţe rychlost oxidace sfaleritu je stejná jak při působení 

bakterií, tak bez jejich přítomnosti při nízkých koncentracích iontů ţeleza. (Bez bakterií a 

za vysoké koncentrace ţeleza je rychlost oxidace prokazatelně niţší.) Při oxidaci ulpívá na 

povrchu sfaleritu elementární síra, jejíţ povlak brání dalšímu přístupu ţelezitých iontů k 

povrchu sfaleritu a uzavírá tak ZnS před dalšími reakcemi. Vlivem bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans dochází k odstranění síry z povrchu minerálu a následně 

jeho zpřístupnění dalším oxidacim. [8] 

3.3. Mikroorganismy v důlních vodách, které se podílejí na 

vyluhování kovů 

 Z těţebních oblastí rudných dolů a odvalů hlušiny byly izolovány různé druhy 

mikroorganismů. Z autotrofních jsou nejznámější bakterie rodu Acidithiobacillus a z 

heterotrofních jsou to rody mikromycet Aspergillus a Penicillium. Vliv mikroorganismů na 

extrakci kovů do vod můţe být trojího druhu. Produkcí anorganických i organických 

kyselin, redoxními reakcemi mezi organismem a povrchem minerálu a vylučováním 

komplexotvorných činidel. [24]  

3.3.1. Acidithiobacillus thiooxidans 

 Byl izolován v roce 1922 Waksmanem a Joffem. Druh thiooxidans je gramnegativní 

nesporulující bakterie velikosti 1,0 – 2,0 μm, která má jeden spirálovitý bičík. Typickou 
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vlastností je pro bakterie schopnost velmi rychlé oxidace elementární síry. Jako ostatní 

Thiobacilly oxiduje redukované formy síry za vzniku kyseliny sírové a podílí se tak na 

vzniku kyselých důlních vod. Sniţováním pH k hodnotám okolo 1,5 pomáhají vytvořit 

ideální podmínky pro rozpouštění kovových sulfidů. [6] 

3.3.2. Acidithiobacillus ferrooxidans 

 Acidithiobacillus ferrooxidans byl poprvé izolován z důlních vod uhelného loţiska 

v roce 1947 jako mikroorganismus oxidující ţelezo. [14] Acidithiobacillus ferrooxidans 

patří mezi aerobní, chemolitotrofní, gramnegativní, nesporulující, tyčinkovité 

proteobakterie s průměrem 0,5-0,8 μm a délkou 0,9-1,5 μm. [3,16] Rozmnoţování probíhá 

příčným dělením. K pohybu vyuţívají bakterie jediný bičík, který bývá delší neţ 

bakteriální buňka. Povrch buňky tvoří buněčná stěna s funkcí mechanické ochrany proti 

vnějším vlivům. Dává buňce tvar a drţí vnitřní prostředí v potřebné vlhkosti a osmotickém 

tlaku. Buněčná stěna umoţňuje prostupnost některých iontů. Vně buněčné stěny je krycí 

slizová vrstva, ta chrání bakterii především před vyschnutím a působením extrémního pH 

prostředí. Vnitřní stavbu buňky tvoří v cytoplazmatické membráně uzavřená cytoplazma 

(vodný roztok s mnoţstvím rozpuštěných látek). V cytoplazmě jsou volně umístěny 

buněčné organely: jádro, ribozómy a plazmidy. [13] 

 Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans je obligátním autotrofem. Potřebný uhlík 

získává z atmosférického oxidu uhličitého. Jako zdroj energie slouţí oxidace iontu Fe
2+

 na 

iont ţelezitý (Fe
3+

), nebo oxidace redukovaných sirných sloučenin na H2SO4. Druh 

ferrooxidans je silně acidofilní, ideální pH prostředí má rozmezí hodnot 1,5 - 2,5. 

Nejvhodnější jsou aerobní podmínky, kdy kyslík slouţí jako akceptor elektronů. V 

anaerobních podmínkách slouţí jako akceptor ţelezitý kation (Fe
3+

). [32]  

 Přirozeným prostředím Acidithiobacillus ferrooxidans jsou loţiska sulfidických rud 

s rozličným sloţením hornin. Teplotní optimum pro bakterie leţí v rozsahu 20-35ºC. [34] 

Kmen Acidithiobacillus ferrooxidans se podle sloţení horninového substrátu dělí na tři 

hlavní skupiny: 
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Mikroorganismy zlato-arsenitých rud a jejich koncentrátů se zastoupením minerálů: 

arsenopyrit (FeAsS), pyrit (FeS2) a pyrhotin (FeS). 

Mikroorganismy měďných a měďno-zinkových rud a jejích koncentrátů se 

zastoupením pyritu (FeS2), sfaleritu (ZnS) a chalkopyritu (CuFeS2). 

Mikroorganismy na jiných zdrojích.  

 Různorodost kmenů Acidithiobacillus ferrooxidans závisí na geografické poloze, 

fyzikálně chemických vlastnostech prostředí, zejména na pH, teplotě a přítomnosti 

toxických prvků. [22] 

 Acidithiobacillus ferrooxidans byl podle výsledků rRNA analýzy zařazen do rodu 

Acidithiobacillus, který tvoří podskupinu rodu Thiobacillus. [34] 

 
 

Obr. 1  Zařazení Acidithiobacillus ferrooxidans do fylogenetického stromu bakterií. Symboly α, β, γ, δ a ε 

znázorňují podskupiny Proteobakterií
 
.[33] 
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3.3.3. Ostatní thiobacilly 

 Mezi další zástupce Thiobacillů patří druhy Acidithiobacillus albertis, 

Acidithiobacillus cuprinus, Acidithiobacillus denitrificans, Acidithiobacillus intermedius a 

Acidithiobacillus prosperus. Jednotlivé druhy se liší způsobem získávání energie 

výsledným produktem metabolismu. [24] 

3.3.4. Leptospirillum ferrooxidans 

 Leptospirillum ferrooxidans se řadí mezi acidofilní, chemolitotrofní a mezofilní 

druhy bakterií. Oproti Acidithiobacillus ferrooxidans toleruje niţší hodnoty pH, lépe snáší 

vyšší koncentrace molybdenu, zlata a uranu. Nevýhodou bakterie je zvýšená citlivost na 

měď a neschopnost oxidace síry a sirných sloučenin. [6,16] 

3.4. Mechanismy bakteriálního loužení kovů 

 Bakterie Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus ferrooxidans a 

Leptospirillum ferrooxidans katalyzují oxidaci minerálních kovových sulfidů na rozpustné 

sírany. Z hlediska probíhajících reakcí lze popsat dva typy louţících mechanismů. 

3.4.1. Přímá bakteriální oxidace 

 Bakterie zajišťují oxidační přeměnu nerozpustného sulfidického minerálu 

enzymatickou oxidací za přímého kontaktu s povrchem minerálu. Bakteriální aktivita je 

vázána na povrch minerálu v místech krystalových vad.  

3.4.2. Nepřímá bakteriální oxidace 

 Nepřímou oxidací se rozumí produkce louţícího činidla. To pak chemicky napadá 

minerál sulfidu. Louţení sulfidů v kyselém prostředí redukcí ţelezitého iontu (Fe
3+

): 

 MeS + Fe2(SO4)3 → MeSO4 + 2FeSO4 + S    (11) 
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Nepřímá oxidace pyritu ţelezitým kationtem: 

 FeS2 + 14Fe
3+

 + 8H2O → 15Fe
2+

 + 2SO4
2-

 + 16H
+   

(4) 

 Hydratace ţelezitého iontu při reakci s vodou: 

 Fe
3+

 + 3H2O → Fe(OH)3 (s) + 3H
+     

(12) 

 Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans a Leptospirillum ferrooxidans udrţují 

koncentrace ţelezitých iontu reoxidací z Fe
2+

. Kontakt mikroorganismu s povrchem 

minerálu není nutný. Bakterie mají pouze katalytickou funkci. Při nízkém pH (2 – 3) je 

bakteriální oxidace Fe
2+ 

 aţ milionkrát rychlejší neţ chemická reakce. Elementární síra z 

oxidace sulfidů je oxidována bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans a thiooxidans na 

kyselinu sírovou: 

 2S
0
 +3O2 + 2H2O → 2H2SO4      (13) 

 Druh thiooxidans tvoří kyselinu sírovou výrazně rychleji, podílí se tak na 

okyselování prostředí. Nízké pH je ideální pro činnost ostatních druhů. [4,6,14,26] 

3.5. Metabolismus vybraných druhů 

3.5.1. Thiobacillus ferrooxidans 

 V bakteriální buňce se odehrávají dva děje: získávání energie z oxidace 

anorganických látek a fixace CO2. Při oxidaci redukovaných anorganických látek jsou 

elektrony předávány na kyslík. Vzniklá energie je kumulována prostřednictvím fosforylace 

v molekulách ATP. Opačný tok elektronů dává vzniknout redukční síle pro Calvinův 

cyklus. [27] 
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Obr.2 Metabolismus Acidithiobacillus ferrooxidans.[27] 

3.5.2. Desulsovibrio desulfuricans 

 Jako ostatní síran redukující bakterie má schopnost respirace síranu. Ta se stává z 

produkce elektronů hydrogenázou za vzniku H
+
. Elektrony jsou transportovány k 

síranovému aniontu a spolupůsobenín redukčních enzymů vzniká H2S. Jako zdroj vodíku 

slouţí rozklad fermentačních produktů anebo vodík z okolí. [27] 

Obr.3 Metabolismus sulfát redukujících bakterií.[27] 
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3.6. Možnosti technického využití mikrobiální činnosti 

 Mimo klasického louţení se v současnosti dostávají do popředí procesy opačného 

charakteru, kdy mikrobiální činností lze rozpuštěné minerály redukovat do formy sulfidů. 

Základem těchto biologických procesů jsou sulfát redukující bakterie, které svou činností 

uzavírají koloběh síry v biosféře. [42] 

3.6.1. Sulfát redukující bakterie 

 První bakterie schopná redukovat sírany bez přítomnosti kyslíku byla izolována 

roku 1895.  V současnosti je známo široké spektrum druhů sulfát redukujících síranů 

různých vlastností. Mezi nejznámější bakterie patří rody Desulfovibrio, Desulfobacter a 

Desulfotomaculum.  

 Sulfát redukující bakterie se vyskytují například v půdách, sedimentech klidných 

vodních toků a nádrţí, termálních i chladných sirných pramenech, důlních vodách 

sulfidických loţisek, mořích a oceánech, stokách, průmyslových odpadních vodách a jinde. 

[14] Bakterie jsou chemoorganotrofní, anaerobní s optimálním pH v rozmezí 6,5-7,3, 

oxido-redukčním potenciálem od -100 do -200 mV. Mezofilním druhům se nejlépe daří při 

30-37°C, termofilmím mezi 50 a 70°C. [41] 

 Podle způsobu získávání energie lze u sulfát redukujících bakterií rozlišit dva typy 

anaerobní redukce síranů [31]: 

 Autotrofní redukce síranů, kde zdrojem energie je plynný vodík, znázorněna 

vztahem: 

 SO4
2-

 + 4H2 → S
2-

 + 4H2O      (14) 

 Heterotrofní redukce síranů, kde je zdrojem energie organická látka, je častější, neţ 

autotrofní typ. Podle finálního produktu oxidace organické látky lze tento typ redukce 

síranů rozdělit na nekomplexní (15), charakteristický pro Desulfovibrio desulfuricans, 

Desulfomonas pigra, Desulfotomaculum ruminis; a komplexní (16), probíhající u bakterií 

Desulfobacter postgatei, Desulfoccocus niacini nebo Desulfosarcina varieta. 
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 2CH3CHOHCOO
-
 + SO4

2-
 → 2CH3COO

-
 + 2HCO3

-
 + H2S  (15) 

 4CH3COCOONa +MgSO4 →MgCO3+2Na2CO3+5H2S+5CO2+H2O (16) 

3.6.2. Bioremediace důlních vod 

 Bioremediace je vzhledem k okyselování důlních vod jev opačný, jehoţ základem 

je schopnost některých organismů sniţovat mobilitu kovů a zvyšovat hodnotu pH. 

Mikrobiologické redukční procesy, zvyšující pH, zahrnují denitrifikaci, methanogenézi, 

redukci síranů, ţeleza a manganu. [20] 

 Pro zvýšení pH a odstranění kontaminace kovy z důlních vod jsou vhodné síran 

redukující bakterie. Ty svou činností produkují značné mnoţství sirovodíku. Vzniklý sulfan 

ve vodném prostředí snadno reaguje s kationty těţkých kovů za vzniku nerozpustných 

sulfidů příslušných kovů (17). 

 Me
2+

 + H2S → MeS +2H
+      

(17) 

 Silný redukční potenciál sirovodíku umoţňuje redukci iontů s vyšším oxidačním 

číslem, například As
5+

 nebo Cr
6+

. Některé druhy sulfát redukujících bakterií jsou schopny 

přímo redukovat kovy působením enzymů. [30] 

 Na základě zmíněné biologické aktivity sulfát redukujících bakterií byly vyvinuty 

různé metody odstraňování iontů kovů a síranů. Liší se individuálně mnoţstvím a druhem 

aplikované bakteriální kultury, druhem energetického zdroje pro růst bakterií, metodou 

vyuţití vzniklého sirovodíku a počtem vzájemně propojených bioreaktorů. [14] 

 Například: 

 Odstranění Fe
2+

 - zdrojem organické hmoty jsou dřevěné piliny, bakteriální kultura 

obsahuje malé mnoţství sulfát redukujících bakterií a kvasinek. Voda protéká skrz nádrţ s 

pilinami. [47] 

  

Odstranění Cu
2+

 - zdrojem energie je kyselina mléčná a vzniklý sirovodík je 

oxidován na síru bakteriemi rodu Chromatium a Chlorobium. 
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 Odstranění As, Mn, Pb a Zn z kyselých důlních vod zapojením dvou bioreaktorů. V 

prvním reaktoru naplněném siporexovýmí granulemi se voda neutralizuje a v druhém jsou 

kovové ionty bakteriálně přeměněny na sulfidy. [12] 

 Odstranění Cu, Fe, Ni a Zn z kyselých důlních vod, kdy zdrojem energie pro 

bakterie je H2 a CO2, se proces odehrává ve dvou fázích. Bakteriálně produkovaný sulfan 

vytváří sulfidy kovů a následně chemicky oxiduje s ionty Fe
3+

 na síru. [15] 

3.7. Možnost aplikace ve zkoumaném prostředí 

 V prostředí běţných podzemních a povrchových vodách se koncentrace 

rozpuštěných síranů pohybuje od několika miligramů aţ po stovky mg/l. Vyšší koncentrace 

síranových iontů nemá hygienický význam, ale můţe způsobit změnu chuti vody, nebo 

vyvolat projímavé účinky. Biodegradací kovových sulfidů mohou vznikat kyselé agresivní 

vody s obsahem síranů aţ několik g/l. Jedním ze způsobů odstranění síranových iontů a 

rozpuštěných kovů je vyuţití sulfát redukujících bakterií. [31,46] 

Obr.4 Schéma bioremediační technologie. [5] 

Pro nepřetrţité odstraňování síranů a kovů z odpadních vod byl vyvinut 

biotechnologický systém zahrnující reaktor s bakteriemi Desulfovibrio desulfuricans, do 
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něhoţ vtéká znečištěná voda. Při pH 6,5-7 a 30°C jsou sírany redukovány na H2S, ten 

následovně redukuje rozpuštěné kovy na sulfidy. Vysráţené sulfidy jsou odebírány ze dna 

reaktoru. Přebytečný sulfan je převeden do druhého bioreaktoru, kde je působením 

fotolitotrofních bakterií Chlorobium thiosulfatophilum nebo Chromatium vinosum 

oxidován na elementární síru. Nezreagovaný  H2S je zachycen ve třetím chemickém 

reaktoru obsahujícím acetát zinečnatý. [5] 
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4. Popis lokality Zlaté Hory – Příčný vrch 

 Oblast Příčného vrchu leţí jiţně od města Zlaté Hory v severním podhůří Hrubého 

Jeseníku. Katastrálně se rozkládá na území Olomouckého kraje, okres Jeseník, a kraje 

moravskoslezského, okres Bruntál. Na ploše 25 km
2
 se rozkládá převáţně zalesněná 

kopcovitá krajina, která skrývá desítky starých důlních děl, rýţovišť, odvalů a drobných 

vodních staveb. Převýšení mezi Zlatými Horami a vrcholem Příčného vrchu čítá přibliţně 

500 m. Většina významných důlních děl se nachází na svazích Příčné hory, novodobá 

hornická činnost vytvořila v podzemí Příčného vrchu rozsáhlý důlní komplex. 

 Pro vydatné sráţkové úhrny a typ horninového podloţí je Příčný vrch prameništěm 

několika potoků a rovněţ produkuje mnoţství průsakových vod, které komplikovaly těţbu 

rud uţ v minulosti. Po uzavření rudných dolů v roce 1993 se i novodobé vytěţené prostory 

začaly rychle zaplavovat. Nyní důlní vody z propojených loţisek vytékají do úpravny 

důlních vod odvodňovací štolou. 

 V této práci jsem se zaměřil především na důlní vody z oblasti novodobé těţby, 

tedy závod Rudné doly Zlaté Hory. Vzorky důlních vod a vod po čištění byly odebrány v 

areálu bývalých rudných dolů. Areál leţí asi 4,5 km jihovýchodně od města Zlaté Hory 

poblíţ silnice 445. Na ploše několika hektarů se rozkládá bývalý závod v demolici, 

centrum speleoterapie, čistírna důlních vod, výchozy důlních děl, zrekultivovaná odkaliště 

a několik budov. 

4.1. Geologické parametry důlního revíru 

 Zlatohorský rudní revír zahrnující oblast okolo Příčného vrchu leţí v 

severovýchodní části silezika. Hranici tohoto území tvoří silnice 453 z Dolního Údolí do 

Heřmanovic, ze západu říčka Olešnice, ze severu státní hranice a východní hranici tvoří 

Zlatý potok. Rozloha oblasti je přibliţně 25 km
2
. 

 Primární loţisková struktura je součástí devonského vulkanosedimentárního 

komplexu epizonálně metamorfovaných hornin a je situována na jiţním svahu variské 
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akreční zóny s intenzivní granitizací na kříţení dvou významných regionálních střiţných 

struktur (vrbenské a opavické). 

 V loţiskové struktuře tvoří vulkanosedimentární komplex hornin výrazně 

tektonicky členěné antiklinorum s vrásovo-šupinatým vývojem. Vůdčím litografickým 

horizontem je kvarcit Příčného vrchu se zastoupením různých druhů metasedimentů. S 

loţiskovou mineralizací jsou pak těsně spjaty kyselé kvarckeratofyrové metatufy a 

metatufity. Rudní mineralizace představují především nekontrastní tělesa sulfidických rud s 

převládajícím pyritem. Doprovodnou sloţkou jsou pak uţitkové minerály (chalkopyrit, 

chalkozín, galenit, sfalerit a zlato). Aureolní pole loţiska jsou členěny na zóny svrchní Zn, 

Pb (As, Au, Cu) a spodní s obsahem Cu (Ag, Au). 

 V loţiskových prostorech jsou dokumentovány dva převládající typy rudních těles. 

Čočkovitá konformní tělesa s metamorfní foliací nosných hornin se zastoupením 

páskového, nebo vtroušelinového zrudnění typu Pb-Zn s převahou sfaleritu. Dále jsou to 

strmá tělesa podobná rudním sloupům, která jsou tvořena chalkopyr-pyrhotinovými 

rudami. Vedlejším typem jsou rudní tělesa s komplexní mineralizací Cu, Zn (Au, Ag, Pb) 

ve vrásových ohybech, shlucích a hnízdech s výrazným prokřemeněním. Nabohacení 

zlatem je velmi silné v cementačních zónách, nebo v průniku dislokace zlatonosnou rudní 

strukturou. Zdrojem zlatohorského zrudnění je pravděpodobně devonský vulkanismus, 

který dal vzniknout širokému pásmu rozptýlené rudní mineralizace vázané na kyselé 

vulkanity. Následné metamorfní a deformační procesy způsobily redepozici 

mobilizovaných rudních fluid do příhodných geologických struktur. [21] 
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 Obr.5 Geologický řez ložiskem Zlaté Hory jih. [21] 
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 V rudním revíru bylo prozkoumáno pět loţisek. Monometalická loţiska mědi Zlaté 

Hory-jih a Zlaté Hory-Hornické skály jsou jiţ vytěţena. Loţisko Zlaté Hory-Západ s 

polymetalickým zrudněním je významné kvůli přítomnosti zlata v nabohacené sloupcovité 

rudní struktuře, jejíţ průběh sahá minimálně do hloubky 300 m. Na loţisku Západ a 

Východ probíhala těţba v 80. a 90. letech 20. století. Posledním loţiskem jsou Zlaté Hory-

Heřmanice, jejichţ vývoj je ověřen průzkumem - obsahuje chudé polymetalické rudy a 

nevýznamné mnoţství zlata. [21] 

 

Obr.6 Ukázka horniny s vtroušeným chalkopyritem. 
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V důlním revíru se předpokládá výskyt několika oblastí s měděnými rudami nebo 

polymetalickými loţisky. Potenciál rudního revíru je v současnosti odhadován na několik 

desítek mil. tun převáţně chudších polymetalických rud, z toho je asi pětina provázena 

zlatem, monometalické Cu zrudnění je převáţně vytěţeno. [21] 

4.2. Hydrogeologické poměry 

 Sledovaná lokalita spadá do povodí Zlatého potoka. Převáţně zalesněný terén 

pozitivně ovlivňuje povrchový odtok sráţkových vod a umoţňuje jejich pomalou infiltraci. 

V nepříznivých spádových poměrech se tak vsakuje téměř 20% celkových atmosférických 

sráţek a podílí se na tvorbě podzemních vod. [45] 

 Sloţitá vrásová stavba území s mnoţstvím příčných a podélných poruchových zón 

spolu s rozmanitostí sloţení hornin vytváří předpoklady komplikovaného 

hydrogeologického reţimu v celé oblasti. Stupeň propustnosti hornin se liší podle 

petrografického sloţení hornin a jejich fyzikálně-chemických vlastností. Křehké kvarcity 

jsou propustnější neţ plastické fylity a chlorit-muskovitické břidlice, krasová propustnost 

je omezena na zónu budovanou heřmanovickými vápenci. Průlinově propustné prostředí 

má v horských masívech pouze omezený význam, jde o svahové hlíny, sutě a nánosy 

potoků, které akumulují infiltrované sráţkové vody. [36] 

 Glacigenní sedimenty v severním podhůří, v nichţ jsou dva obzory podzemních 

vod, mají velký význam pro akumulaci a jímání podzemních vod. Spodní obzor s napjatou 

hladinou je jímán vrty pro zásobování pitnou vodou města Zlaté Hory. 

 Význam mají rovněţ puklinové vody skalního masívu, ty jsou odvodňovány ve 

skrytých výronech do pokryvných sutí a štěrkových údolních sedimentů. Nejdůleţitějšími 

cestami oběhu podzemních vod ve slabě metamorfovaných horninách vrbenského devonu 

oblasti zlatohorského revíru jsou příčné a podélné poruchové zóny se zlomy a přesmyky s 

doprovodnými drcenými a rozpukanými pásmy, na ně se váţe vznik četných pramenů na 

povrchu území a většina přítoků do důlních vod. S postupnou otvírkou loţisek a jejich 

dobýváním docházelo k narůstajícímu narušování přirozeného hydrogeologického reţimu 



Richard Moravec: Průzkum důlních vod 

2011  28 

v oblasti. Výrazné přítoky důlních vod se postupně stěhovaly do niţších pater. V 

poddolovaném území zcela zanikla většina pramenů podzemní vody, zato soustředěné 

důlní přítoky na některých poruchových pásmech dosahovaly 10 - 15 l/s [45] 

 Chemismus podzemních vod má s hydrogeologickým reţimem přímou souvislost. 

Celková mineralizace prostých podzemních vod dosahuje převáţně nízké hodnoty v 

rozmezí 20 - 150 mg/l. U vod prosakujících oxidačním pásmem loţisek však mineralizace 

stoupá na 1 - 2 g/l. Teploty podzemních vod se pohybují kolem 5 - 12 °C. Podzemní vody 

mělčího oběhu jsou kalcium-bikarbonát-síranového, nebo kalcium-sírano-bikarbonátového 

typu. Vody hlubšího oběhu jsou typu magnézium-bikarbonát-síranového. Vody prosakující 

přes oxidační zónu loţisek sulfidických rud jsou kalcium-síranového, nebo kalcium-

magnézium- síranového typu. Vyznačují se kyselým pH<3,5 se zvýšeným obsahem síranů 

Fe, Mn, Zn, Cu a Pb. [45] 

4.3. Historie těžby rud ve zlatohorské oblasti 

 Okolí Příčné hory bylo pravděpodobně kvůli zlatu vyhledáváno uţ Kelty v době 

laténu, a poté v období Velké Moravy. Zlato tehdy bylo získáváno rýţováním. První 

zmínka o Zlatých Horách pochází z roku 1263, kdy byl postaven stráţní hrad Edelstein; 

roku 1306 získaly Zlaté Hory městská privilegia. Od 13. do začátků 19. století procházel 

důlní revír střídavými dobami těţby a útlumu. Během této doby vznikl nespočet důlních 

povrchových i podpovrchových děl. 

 Během 13. století byly přerýţovány sedimenty v okolí města včetně severních 

svahů Příčné hory, kde horníci narazili na ţíly rud kolem poutního místa Panny Marie 

Pomocné. Rovněţ započala těţba na Starohoří. Na přelomu 14. a 15. století válečné 

nepokoje utlumily hornictví, ale později se nově otevřela těţba na Hackelbergu. 15. století 

znamenalo návrat k rýţovištím a rozvoji takzvaného měkkého dolování. Za zmínku stojí 

důl Měkký cech, kde byly v letech 1590 a 1591 nalezeny valouny zlata o hmotnosti 1,387 a 

1,783 kg. Koncem 16. století došlo k obnově dolů na Starohoří v hloubce okolo 260 m, 

kvůli odvodnění starých dobývek byla raţena odvodňovací štola. Kovnatost vytěţené rudy 
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byla 33 g/t Au, 19 g/t  Ag, 30kg/t Pb. 

 Na severovýchodním svahu Příčného vrchu se začátkem 16. století objevil 

významný důlní revír zvaný Neufang. A Kromě zlata a stříbra se těţba soustředila i na měď 

a olovo. Během třicetileté války došlo k úpadku hornictví a ani při pokusem o obnovu na 

konci 17. století nepřinášela těţba zisk. V polovině 18. století vzniklo nové těţařstvo, které 

otevřelo Modrou a Poštovní štolu, nicméně po objevu uhlí u Ostravy klesly dotace a roku 

1770 byly doly uzavřeny. Provoz na Starohoří byl zastaven roku 1787.  Aţ roku 1864 byla 

na starohoří dobývána loţiska pyritu a chalkopyritu pro výrobu kyseliny sírové. Všechny 

staré doly byly opuštěny na počátku 20. století. [48] 

 V polovině 20. století se zájem znovu obrátil na stará důlní díla. Rokem 1952 

započalo období rozsáhlých průzkumů na zpřístupnění starých důlních děl a zjištění 

rozsahu dobývek v oblasti štol Modrá, Poštovní, Sarkander a Barbora. Vrty ZH-1 a ZH-2  

ukončené roku 1953 odhalily v podloţí fylitů chudé sulfidické zrudnění o velkých 

zásobách (několik desítek metrů mocné). Problematická byla otázka jejich zpracování a 

prodeje. Vletech 1954-55 byla zpřístupněna a zmapována všechna významnější stará 

báňská díla. Vrtná síť pokrývala východ a jihovýchod revíru a začalo se s průzkumem v 

jiţní a západní části. Roku 1958 potvrdil výpočet zásoby surovin čítající 10 miliónů tun 

rudy v tehdy zpracovatelných kategoriích. Bohuţel nebylo připraveno technologické řešení 

jejich úpravy a výroby kovových koncentrátů. Od roku 1960 mohlo být těţeno loţisko 

monometalických rud chalkopyritu a výroba Cu koncentrátu flotací. V přípravě bylo 

získávání zlata a stříbra z polymetalických rud. [39] 
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 Ověření zásob dalo podnět výstavbě závodu Rudných dolů Zlaté Hory, dostavěného 

v roce 1966, pak započala těţba monometalických Cu rud z loţiska ZH-Hornické skály. 

Pro nízkou kovnatost se na Hornických skalách loţisko nedotěţilo a od roku 1989 se těţba 

soustředila na loţisko Východ s rudami Cu, Zn, Pb, Ag a loţisko Západ s polymetalickými 

rudami Cu, Zn a Au. Roku 1990 vyhlásila vláda ČR útlumový program v rudném hornictví 

a činnost v RD se omezila na těţbu rud se zlatem na loţisku Západ. Do uzavření dne 

17.12.1993 byla vytěţena více neţ tuna zlata. [48] 

 

Obr.7 Mapka důlních děl ve zlatohorském rudním revíru. [48] 



Richard Moravec: Průzkum důlních vod 

2011  31 

4.4. Současný stav s výhledem do budoucnosti 

 V letech 1990 aţ 2005 byly provedeny likvidační práce na monometalickém 

loţisku Zlaté Hory – jih a Zlaté Hory – Hornické skály, následovala likvidace 

polymetalického loţiska Zlaté Hory – východ, likvidace dolu a povrchového areálu na 

polymetalickém loţisku Zlaté Hory – západ a likvidace Pomocné a Těţní jámy. V 

současnosti probíhá závěrečná etapa zahlazování následků hornické činnosti, dokončení 

likvidace úvodních důlních děl, rekultivace, plánovaná do roku 2011. Provozováno je 

čištění důlních vod, dosypy hlavních důlních děl a dlouhodobý monitoring. [10] 

4.4.1. Úprava důlních vod před vypuštěním 

 Kontaminované důlní vody ze zlatohorského rudního revíru byly vedeny 

odvodňovací štolou na úroveň 3. patra Zlaté Hory–východ k čistírně důlních vod. Před 

vstupem do technologie k nim byly čerpány průsakové vody ze zrekultivovaného odkaliště 

O3. Směs kontaminovaných vod byla následovně čištěna. 

 Na výtoku z odvodňovací štoly je z neutralizační stanice dávkováno vápennné 

mléko ke zvýšení hodnoty pH na přibliţně 9,5. Neutralizovaná voda pak tekla do podélné 

usazovací nádrţe, odkud se vysráţené sedimenty přečerpávaly do kalové nádrţe. Částečně 

vyčeřená voda samospádem vtékala do kruhového dosazováku (klariflokulátor), v němţ 

probíhaly účinnější sedimentace. Vysráţené sedimenty byly z klariflokulátoru hydraulicky 

čerpány do kalové nádrţe. Přepadem z klariflokulátoru byla voda vedena do dvou 

kaskádovitě navazujících retenčních nádrţí (původně odkaliště O2). Z druhé nádrţe 

vyčiřená voda odtékala do přírodního recipientu Zlatý potok. 

 Vypouštění do Zlatého potoka probíhalo v souladu s rozhodnutím MěÚ–OŢP 

Jeseník č.j. 4398/03/04/OŢP/R-1/Pr ze dne 5.1.2004 platného do 31.12.2009. Později došlo 

k zvýšení měsíčního mnoţství vypouštěných vod na 295 tis. m
3
 a úpravě intervalu 

oznamování jakosti vypouštěných vod rozhodnutím KÚ Olomouckého kraje č.j. 

KUOK/19956/05/OŢPZ/339 ze dne 4.8.2005 z 1x měsíčně na 1x za 6 měsíců. Dne 

3.11.2006 vydal KÚ Olomouckého kraje další změnu rozhodnutí pod č.j. KUOK 
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103465/2006, vypouštěné mnoţství důlních vod je stanoveno 320 tis. m3
 
měsíčně a 3 200 

tis. m
3
 ročně. V roce 2009 bylo vydáno nové vodoprávní rozhodnutí KÚ Olomouckého 

kraje dne 10.11. pod č.j. KUOK 92424/2009, platné od 1.1.2010 do 1.1.2014. [9] 

 Na výrobu vápenného mléka k neutralizaci slouţí jako provozní a oplachová voda, 

odsazená voda z úloţiště kalů. Do jímky u neutralizační stanice natéká provozní voda 

samospádem. Podle potřeby je na neutralizační stanici automaticky čerpána v jímce 

osazeným čerpadlem. Přebytečná voda z odkaliště přepadá do důlních vod k ústí 

odvodňovací štoly. Odsazená a předčištěná voda z kalového úloţiště je pouţívána i pro 

čištění deskových filtračních lisů a provozu filtrační stanice. Mnoţství provozní vody není 

evidováno. 

 Provoz ČDV Zlaté Hory dlouhodobě splňoval všechna rozhodnutí o kvalitě a 

kvantitě vypouštěných vod. Společnost DIAMO se nebrání vyuţívání efektivnějších 

technologií. [9] 
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 Obr.8 Schéma oblasti bývalých rudných dolů (DIAMO, s.p.) 
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5. Základní analýza důlních vod - experimentální část 

 Na výtocích důlních vod v zlatohorském revíru byla provedena základní analýza 

důlních vod, vzhledem k nedostatečnému vybavení byla vykultivována řada 

mikroorganismů neznámého druhu. Vzhledem k rozličným nárokům na prostředí nelze 

laboratorně kultivovat všechny mikroorganismy důlních vod. Pro přesnou 

mikrobiologickou analýzu by bylo potřeba pouţít metody klonování a zjištění sekvence 

genů rRNA. Získané výsledky jsou následovně porovnávány s mezinárodní databází 

genetické banky. Zmíněný postup tak jednoznačně zařadí mikroorganismus k určitému 

druhu, případně lze zjistit příbuznost se známými druhy. [19,42] 

5.1. Chemické rozbory 

 Chemismus vypouštěných vod je spolu s mnoţstvím dán vodoprávním 

rozhodnutím. Důlní vody vytékající z ústí odvodňovací štoly však překračují i limity 

stanovené nařízením vlády č. 23/2011 Sb. Výrazné jsou v důlních vodách koncentrace 

ţeleza, zinku, mědi a rovněţ nízké pH. Průměrné hodnoty vstupů důlních vod za rok 2010 

(interní zpráva DIAMO): 

Tab. 1 Chemismus důlních vod vstup 

 

Parametr Minimum Maximum Průměr

pH 3,30 5,60 4,09

NL  [mg/l] 4 50 18

370 480 420

250 380 307

Fe  [mg/l] 3,66 16,70 8,75

 Mn [mg/l] 3,93 6,10 4,62

Zn [mg/l] 6,63 9,66 8,19

Cu  [mg/l] 1,55 5,15 3,58

Pb  [mg/l] 0,0023 0,0066 0,0039

0,100 0,100 0,100

As  [mg/l] 0,00100 0,02460 0,00452

 RL
550 

[mg/l]

 SO
4

2- [mg/l]

  C
10

 – C
40 

[mg/l]
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 Před vypuštěním do veřejné vodoteče je třeba vody upravit. Po úpravě v čistírně 

důlních vod klesají hodnoty kontaminantů hluboce pod hranici přípustných limitů. Důlní 

vody jsou čištěny chemickou cestou, na části průsakových vod byly pouţity metody 

biologického čištění v umělém mokřadu. Průměrné hodnoty na hlavním výpustném profilu 

v roce 2010(interní zpráva DIAMO): 

Tab. 2 Chemismus důlních vod vystup 

5.2. Odběr vzorků 

 Pro zjištění přítomnosti mikroorganismů v důlních vodách zlatohorského revíru 

byly odebrány vzorky ze starých dolů, v nich se však neprojevil změněný chemismus 

působením mikroorganismů. 

 V únoru 2011 byly za asistence personálu ČDV ve Zlatých Horách odebrány 

vzorky 1 aţ 6. Vzorky byly odebírány do sterilních skleněných lahví a do příjezdu do 

laboratoře byly drţeny v chladnu při teplotě do 10°C. Místo odběru vzorků je značeno v 

obrázku: 

Parametr Minimum Maximum Průměr

pH 7,90 9,30 8,58

NL  [mg/l] 2 39 8

390 560 498

260 370 333

Fe  [mg/l] 0,69 1,36 1,02

 Mn [mg/l] 0,33 1,73 0,83

Zn [mg/l] 0,030 0,120 0,072

Cu  [mg/l] 0,00800 0,03900 0,02182

Pb  [mg/l] 0,00100 0,01070 0,00222

0,100 0,110 0,101

As  [mg/l] 0,00100 0,02340 0,00459

 RL
550 

[mg/l]

 SO
4

2- [mg/l]

  C
10

 – C
40 

[mg/l]
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Obr.9 Místa odběru vzorků. 

5.3. Metody práce a zjištěné výsledky 

 U jednotlivých vzorků byla zjištěna hodnota pH , výsledky uvádí tabulka č.3. 

Následovně byl sterilní pipetou  inokulován 1 ml vzorku na půdu MPA. Po třídenní 

kultivaci byly makroskopicky vyhodnoceny kolonie bakterií na jednotlivých Petriho 

miskách, z kaţdého vzorku bylo připraveno několik preparátů pro pozorování pod 

mikroskopem. 
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Tab. 3 Hodnoty pH vzorků 

  

Preparáty byly fixovány nad plamenem a po ochlazení barveny roztokem 

krystalového fuchsinu. Po přibliţně minutové expozici bylo barvivo opláchnuto 

destilovanou vodou a preparát vysušen v blízkosti kahanu. Tabulka výsledků jednotlivých 

vzorků: 

Tab. 4 Výsledky kultivace

Vzorek číslo hodnota pH

1 5,37

2 5,21

3 5,46

4 5,45

5 4,57

6 4,47

Vzorek číslo Tvar kolonií Barva Počet druhů Char. mikroorganismů

1 povlak s výběžky, nebo oválné vystouplé mléčná 2 malé oddělené tyčinky

2 povlak, oválné ploché mléčná, nažloutlá nebo narůžovělá 3 malé tyčky, někdy ve shlucích

3 povlak, povlak s výběžky, oválné mléčná, nažloutlá, rezavá, šedá 5 koky ve shlucích, větší koky, tyčinky

4 propojené oválné narůžovělá, žlutá, rezavá 3 malé tyčinky a koky

5 drobné a větší oválné narúžovělé 2 shluky obarvených a neobarv. koků

6 povlak s výběžky mléčná 1 neobarvené tyčky
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Obr. 10 Bakterie ve vzorku č. 3 

 

 
 

Obr. 11 Vzorek č. 3 
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Obr. 12 Bakterie ze vzorku č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Mikroorganismus ve vzorku č. 4
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6. Závěr 

 V rámci průzkumu důlních vod na lokalitě příčného vrchu ve Zlatých Horách 

několikrát navštíveno zmíněné území, kde bylo pátráno po pozůstatcích starých důlních 

děl. Na několika bývalých štolách byla odebrána důlní voda, ale nebyl zjištěn změněný 

chemismus. Důsledkem toho se pozornost zaměřila na oblast novodobé těţby. Důlní vody 

z podzemí Příčné hory jsou vedeny na úrovni třetího patra do čistírny důlních vod. Pro 

zjištění mikrobiální aktivity v důlních vodách byly v areálu bývalých rudných dolů 

odebrány vzorky vod. Kultivací v laboratoři byl potvrzen výskyt bakterií v důlních vodách, 

nebylo však přesně určeno jejich druhové zařazení. 

Vlivem antropogenní činnosti dochází k výrazným ovlivněním ţivotního prostředí. 

Mezi závaţné zásahy do přírody se řadí vliv hornické činnosti, která přímo ovlivňuje 

všechny sloţky krajiny. Těţba surovin hornickým způsobem je spojena s tvorbou důlních 

vod, jejichţ vlastnosti vyplývají ze sloţitých chemických a biochemických vztahů v 

prostředí. Mikroorganismy, ţijící v důlních vodách mají výrazné schopnosti odolávat 

extrémním podmínkám a podílejí se významnou měrou na koloběhu prvků v přírodě. 

Zmíněných mirkoorganismů vyuţívájí biohydrometalurgické a biotechnologické procesy k 

zpracování surovin nebo čištění odpadních vod.  

Vzrůstající poptávka po environmentálně šetrnějších postupech vyvolává tlak na 

objevy v oblasti mikrobiologie. Doposud v důlních vodách existují různé nepopsané druhy 

mikroorganismů a u těch známých není zcela objasněn princip jejich metabolismu. Na tuto 

práci bych rád navázal podrobným zjištěním druhové skladby a studiem činnosti 

mikroorganismů v důlních vodách. 
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