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Anotace 

Důl Lazy má zajímavý způsob nakládání s důlními vodami. Vypouštěné vody 

jednotnou kanalizací odtékají do soustavy rybníků, kde se určitou dobu zdrţí a po té jsou 

vypouštěny do recipientu. Na tomto způsobu je zajímavé vyuţití biologických nádrţí, ve 

kterých pravděpodobně dochází k odbourávání některých látek. Budeme provádět pokus 

v domácím prostředí se snahou simulovat přirozené podmínky období vegetačního klidu 

v jednom prostoru a podmínky vegetačního období v druhém prostoru. V práci začínám 

popisem důlních vod, zabývám se také samotným dolem. V praktické části se budu 

věnovat pokusu. Výsledky měření z dvou rozdílných prostředí, ve kterých bude pokus 

probíhat, budeme zaznamenávat do tabulek, vytvoříme grafy a porovnáme. V měření se 

zaměříme zejména na hodnoty chloridů a síranů. 

 

Klíčová slova: Důl Lazy, důlní voda, chloridy, sírany, biologická nádrţ. 

 

 

 

 

Anotation 

 Lazy Mine has an interesting way of dealing with mine water. The discharged water 

sewers draining into a single system of ponds, where a time delay, and after he is 

discharged into watercourses. In this manner is an interesting use of biological tanks, 

which are likely to be degradation of some substances. We will attempt to carry out at 

home trying to simulate natural conditions for a period of dormancy in the same enclosure, 

and the growing season in the second space. The work begins the description of mine 

water, deal with the mine itself. The practical part will be devoted to the experiment. 

Measurement results from two different environments in which they will attempt to run, 

we recorded in tables, create graphs and compare. 

 

Keywords: Lazy Mine, mine water, chlorides, sulfates, biological reservoir. 
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Seznam zkratek: 
BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku 

Cl
-
 – chemická značka chlóru 

Fe – chemická značka ţeleza 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným 

Mn – chemická značka manganu 

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

NV – nařízení vlády 

OKR – Ostravsko-Karvinský revír 

pH – kyselost neboli potenciál vodíku 

RAS – rozpuštěné anorganické soli 

RL – rozpuštěné látky 

RL550 – rozpuštěné látky ţíhané při 550°C 

SO4
2-

 – síranový anion  

TOC – celkový organický uhlík 

ZL – znečišťující látka(y) 

ZÚ – zájmové území 
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1. Úvod 

 

 Jelikoţ je závod Lazy stále funkční, je třeba stále řešit otázku likvidace důlních 

vod. A to především v dnešní době, kdy je kladen stále větší důraz na ochranu 

povrchových vod. Práce by měla být pouţita jako podklad pro uvaţovanou realizaci 

retenční nádrţe slouţící pro efektivnější čištění důlní vody. Cílem práce je zjištění čistící 

schopnosti Rákosu obecného (Phragmites australis), sledování sloţení důlní vody 

v osázených nádobách, zalitých odebranou důlní vodou. Tento pokus bude prováděn ve 

dvou prostředích a to ve sklepě a v garáţi, budeme také sledovat případné výsledné rozdíly 

v těchto prostředích. Nakládání s důlními vodami je v současnosti velmi sloţitý 

celospolečenský problém, jednak z důvodu nakládání s velkými objemy důlních vod, tak 

z hlediska ovlivňování kvality povrchové vody v recipientu při jejich vypouštění. Cílem 

mé BP seznámení s důlními vodami a způsobem likvidace těchto vod na dole Lazy. Budu 

provádět pokus, ve kterém budu sledovat změnu sloţení důlních vod ve vzorcích. 

V současnosti legislativa ČR neřeší problematiku jejich likvidace, tyto vody jsou zahrnuty 

jako zvláštní vody. Bohuţel mnohdy tyto vody mají charakter směsných vod 

s technologickými vodami z úpraven uhlí, se splaškovými vodami jednotlivých důlních 

provozů. Mohli bychom je hodnotit jako odpadní vody. Tato problematika byla řešena u 

důlních vod z dolu Lazy, kde se v laboratorních podmínkách řešila problematika salinity 

důlních vod a její odbourávání pomocí  simulace  samočistící  schopnosti Rákosu   

obecného (Phragmites australis) in situ. 
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2. Důlní vody a jejich charakteristika 

        Důlní činnost znamená jak fyzikální tak chemické narušení pro horninové prostředí. 

Fyzikální narušení se projevuje např. zavalováním vydobytých prostor, tvořením 

poklesových kotlin s projevy sahajícími aţ na povrch terénu. Dále např. oţivení starých 

nebo vznik nových svahových deformací. Nejnápadnější změna v reliéfu je zřejmě vrchol 

odvalu Dolu Trojice, dnes označován jako halda Ema s nadmořskou výškou 325 m 

(MARTINEC et. al, 2006).  Také na krajině v okolí Dolu Lazy je patrný vliv těţební 

činnosti. Nás však zajímá chemické narušení, jde o důlní vody vypouštěné závody, ať uţ se 

jedná o ty, které jsou ještě stále produktivní nebo ty, které jiţ těţbu ukončily či přerušily 

(KUKAL, 2000). 

2.1.   Vymezení důlních vod 

 

        Za důlní vodu můţeme označit vody vniklé do důlních hlubinných nebo povrchových 

prostorů aţ do spojení s dalšími stálými podzemními nebo povrchovými vodami (PITTER, 

2009). Jakmile je horninový masív rozfárán, má zpravidla duální nebo průlinový 

(průlinově-puklinový) typ pórovitosti (GRMELA, RAPANTOVÁ, 2006). Tyto vody se 

vyskytují většinou společně, ale není to pravidlem.  

 

        Dle Horního zákona č. 44/1988 Sb. Jsou důlními vodami „všechny podzemní, 

sráţkové a povrchové vody“, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních 

prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo „průsakem nebo gravitační silou z nadloţí, 

podloţí nebo boku nebo vtékáním sráţkové vody, a to aţ do jejich spojení s jinými stálými 

povrchovými nebo podzemními vodami“. Hornická organizace je oprávněná vypouštět 

důlní vodu do povrchových případně podzemních vod a odvádět jí případně i přes cizí 

pozemky způsobem stanoveným vodohospodářským orgánem a orgánem ochrany 

veřejného zdraví. 

 

         Vodní zákon č. 254/2001 Sb. řadí důlní vody do kategorie „zvláštních vod“, jenţ jsou 

z přímé působnosti vodního zákona vyňaty (GRMELA, RAPANTOVÁ, 2006). 
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      V případě, ţe se jedná o jiţ zastavenou těţbu v daném závodu, označení důlní vody je 

neklasifikováno na pojem „infiltrované podzemní vody“ (GRMELA, 1999). 

 

Dle hydrogeologického dělení se dělí důlní vody na: 

 

Přírodní zdroje 

        Ložiskové vody, které se dále dělí na vody ovlivněné důlní činností a na vody 

neovlivněné důlní činností. Neovlivněné vody - jsou typické tím, ţe se jejich pohyb ve 

zvodnělé struktuře řídí zákony proudění tekutin horninovým prostředím. Pohyby vody jsou 

určovány hydrogeologickými a geologickými faktory v přírodním, důlní činností 

neovlivněném stavu. Ovlivněné vody – jsou typické tím, ţe jejich pohyb ve zvodnělé 

struktuře je určován nejčastěji vznikem nové, umělé odvodňovací báze. Tento 

antropogenní zásah je často spojen se změnami hydraulických parametrů horninových 

komplexů (především propustnosti), bývá také ovlivněn jejich tlakový reţim, jejich 

hydrogeochemické sloţení, atd. Jejich pohyb horninovým prostředím se řídí většinou 

zákony proudění tekutin horninovým prostředím, v menší míře jde aplikovat zákonitosti 

proudění v korytech či potrubí.  

        Přírodní mimoložiskové vody infiltrovaly do důlních děl po zálomových trhlinách a 

zlomech, tj. sráţkové a jiné povrchové vody, vody z nadloţních či podloţních zvodní. Tyto 

akumulace nebo zdroje přírodních vod jsou v hornicky neporušeném stavu izolovány od 

loţiskových vod hydraulickými bariérami.  

Antropogenní zdroje 

        Provozní a technologické vody jsou např. protipoţární a uţitkové vody, výplachová 

voda, technologické roztoky. Tyto vody jsou do důlního prostředí svedeny uměle, většinou 

potrubím.  

        Stařinné vody  jsou geochemicky alterované vody akumulované nebo protékající 

v důlních dílech. V uzavřených důlních dílech nebo v provozovnách jiţ uzavřených 

částech dolu je podíl provozních vod zanedbatelný, pokud nejsou záměrně pouţity 

k zatopení vydobytého loţiska. Tyto vody proudí ve starých důlních dílech podle zákonů 

proudění v otevřených korytech, dále např. v zavalených místech i podle zákonu filtrace 

průlomovým prostředím (GRMELA, RAPANTOVÁ, 2006).  
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Dle původu dělíme důlní vody na: 

 

        Přírodní důlní vody vznikají prosakováním do důlních prostor a opouštěním 

horninového prostředí. 

a) Kvarterní zdroje : 

- přímé prosakování mělkých kvarterních zvodní terasových formací nebo povrchové  

- v místech karbonských oken 

b) Tercierní zdroje : 

- ve formaci zvodněných bazálních klastik miocénu (detrit) 

- v čočkách miocénní pelitické facie (miocénní jíly) a ve zvodněných písčitých 

polohách 

c) Mesozoické zdroje : 

- výhradně z puklinových systému pískovců slezské jednotky 

d) Karbonské zdroje : 

- z puklinových systému zvětralinového karbonského pláště  

z hlubokých poloh karbonského masívu 

        Provozní důlní vody jsou vody, jenţ se uţívají v provozu, při pracovních postupech.  

        Stařinné důlní vody  jsou vody, které zatopí důlní dílo a zůstávají v podzemních 

prostorách poměrně dlouhou dobu (KAMINSKI, 2009).  

                  

Dle chemických vlastností můţeme důlní vody dělit na: 

 

        Důlní vody freaticko – atmosférického typu (PAT) - z převáţné části jsou tvořeny 

vodou infiltrovanou z povrchu, sráţkovou vodou, vodou z povrchových recipientů. 

V menší míře jsou to také vody loţiskové a provozní. Celková mineralizace je 300 – 1000 

mg.l
-1

. 

         Důlní vody alterované freaticko - atmosférického typu (aPAT) - více neţ 

poloviční zastoupení mají vody infiltrované z povrchu, vody loţiskové mají jiţ menší 

zastoupení. Celková mineralizace je 300 – 1200 mg.l
-1

.  

         Důlní vody provozně technologického typu (OTP)  - vody provozní jsou 

zastoupeny v největším mnoţství (téměř ¾), vody sráţkové a vody z povrchu jsou ve 

větším mnoţství neţ vody loţiskové. Celková mineralizace je 300 – 1000 mg.l
-1

.  
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         Důlní vody ložiskového typu (WDT) – největší zastoupení mají vody loţiskové, 

potom vody infiltrované z povrchu, nejmenší obsah mají vody loţiskové. Celková 

mineralizace je 1000 – 10 000mg.l
-1

 (GRMELA, 1999).  

 

2.2. Důlní vody dolu Lazy 

 

        Na dole Lazy dochází k mísení jednotlivých vypouštěných vod a odvádění do 

jednotné jímky. Tyto vody procházejí dle slov pana vodohospodáře dolu Lazy, pana 

Zydera čistícím procesem, před vypuštěním do recipientu projdou také sedimentačními 

nádrţemi, ve kterých zřejmě probíhají určité samočistící procesy prostřednictvím vodní 

fytocenózy a sedimentace. Jedná se o vody: 

        důlní vody - vody vyčerpané z podzemních částí dolu 

        odpadní vody - vody pouţívané k úpravě uhlí 

        koncentrovanější vratné vody – vody pouţívané ke skrápění v úpravnách uhlí, tyto 

vody jsou čerpány ze sedimentační nádrţe A1. 

        průmyslové vody – vody z pracovních procesů jako jsou chladící procesy a další 

provozy 

        splaškové vody, dešťové vody, vody z koupelen – jedná se o vody ze sociálních 

zařízení všech závodů ať jiţ z nadzemních částí či podzemních částí závodů.  

        Průsaky – průsaky povrchové vody povodí dolů a Lázecké Struţky (KAMINSKI, 

2009). 
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3.  Obecné údaje o dolu Lazy 

3.1.      Historie 

 

      První podnět k průzkumu oblasti dnešního OKR vydala Marie Terezie. V roce 1766 

vznikla Mincovní a horní reprezentace. Od té doby probíhal systematický průzkum oblasti, 

činnosti byly ovlivňovány hospodářským a politickým stavem společnosti. Soustavný 

geologickým výzkum můţeme datovat od druhé poloviny 19. Století. Největší rozmach 

geologicko-průzkumných a těţebních prací se uskutečnil od konce druhé světové války 

(MARTINEC et. al, 2006). 

      Závod funguje jiţ od roku 1835. První jámou byla Altmaschinenschaft, kterou začala 

hloubit Vídeňská nájemná společnost. Následovaly další jámy, nejvýznamnějšími jámami 

se staly Friedrich-Egon zaloţená roku 1848 a Neuschacht zaloţená v roce 1898. V roce 

1950 dostal důl název Antonín Zápotocký, na dnešní název důl Lazy byl důl přejmenován 

v roce 1991.  

     1. července 1995 došlo ke spojení dolů Dukla, František a Lazy. Po zastavení těţby na 

dolech Dukla a František, byly převedeny a staly se součástí jiných dolů. 1. 4. 2008 se 

sloučil důl Lazy (viz obr. 1) s původním dolem ČSA a vznikl důl Karviná, jehoţ sídlo leţí 

asi 25 kilometrů severovýchodně od Ostravy (OKD a.s., 2010). 
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                 Obr. 1 – Důl Lazy (foto: autor, 2011) 

      V dnešní době probíhá raţba v sedlových slojích karvinského souvrství, tzn. ve 

slojích mocných aţ šest metrů. Je dobývána sloj porubských vrstev ostravského souslojí o 

mocnosti 0,9 m. Průměrná hloubka dobývání se zde pohybuje v 852 m pod povrchem. 

Nejhlubší jámy sahají do hloubky 970 m pod povrchem (OKD a.s., 2010). Závod je 

součástí ostravsko-karvinského revíru, jehoţ celková plocha je 850 km
2
, z toho je 350 km

2
 

ovlivněno těţbou a další činností s ní související. Na ploše o rozloze 960 ha je celkem 38 

hald hlušiny. Flotační odkalovací nádrţe, kterých je 62, zabírají plochu o 815 ha. Objem 

materiálu na odkalištích je odhadován na 37-47 mil. m
3
, z toho je cca. 27 mil. t kalů 

(KUKAL, 2000). 

 

3.2.   Vymezení geografické oblasti 

 

     Důl Lazy leţí v jihozápadní části karvinské pánve (viz obr. 2). Dobývací prostor spadá 

pod katastry obcí Karviná a Orlová (OKD, 2010). Katastrální plocha města Orlová činí 

2466 ha (Město 518 ha, připojená města v roce 1946: Poruba 562 ha, Lazy 597 ha a 

připojená: Lutyně 788 ha v roce 1960), jde tedy o 4 územní technické jednotky. Průměrná 
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nadmořská výška Orlové je 215 m. n. m. Souřadnice GPS jsou 18°25´48“ severní šířky a 

49°50´43“ východní délky (MUOR, 2008).   

 

 
 
      Obr. 2 - 0blast OKR, Lazy, geografické umístění (Zdroj:       

       http://geoportal.cenia.cz/2011) 
 

 

3.3.     Geomorfologie a geologie 

 

       OKR jinak označovanou také jako část ostravsko-karvinskou povaţujeme za 

severnější část hornoslezské pánve na našem území, jiţnější část označujeme jako 

podbeskydslou. Tyto části se dále dle potřeby podrobnějšího dělení dělí na menší 

geomorfologické celky např. na severu ostravská a karvinská oblast (viz tab. 2), které jsou 

odděleny orlovskou tektonickou strukturou od jiţní oblasti,  např. v okolí Brušperka. 

       Hornoslezskou pánví označujeme oblast tvaru blízkého trojúhelníku, jde o 

sedimentační prostor, který svým zasahuje na naše území svým výběţkem aţ z polské části 

Slezska. Z paleografického hlediska jej řadíme k vnější straně – předhlubni a přilehlé části 

předpolí variského horstva.  

http://geoportal.cenia.cz/2011
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       Podloţí pánve je tvořeno brunovistulikem s pokryvem především devonských a 

spodnokarbonských uloţenin, výplň pánve se skládá z klastických svrchnokarbonských 

sedimentů se slojemi černého uhlí. Jiţní omezení pánve není zcela známé, vrtnými pracemi 

byla ale existence amurské výplně prokázána aţ u Němčiček na jiţní Moravě. 

       Co se týče výstupu svrchnokarbonských hornin na povrch, to je známo pouze 

v omezených odkryvech ve městě Ostrava, jsou totiţ kryty z většinové části neogenními 

uloţeninami karpatské předhlubně a příkrovy Vnějších Karpat. Svrchní karbon 

stratigraficky dělíme na hornoslezské pánve na souvrství ostravském a karvinském, z nichţ 

kaţdé obsahuje niţší vrstvy a ty zase o několik řádů jednotek ještě niţší.  

       Ostravské souvrství (viz tab. 1) má mocnost max. 3200 m, jenţ náleţí spodnímu 

namuru a představuje paralickou uhlonosnou molasu, tzn. uloţeniny střídavého 

kontinentálního a mořského reţimu usazené po hlavní (sudetské) fázi variského vrásnění.  

Ostravské souvrství je zřejmě z hlediska proměnlivosti facií nejpestřejší jednotkou 

Českého masivu. Střídají se v opakujících sledech mořské, brakické a velmi různé 

kontinentální facie, na které měly vliv také tektonické procesy, změny úrovně mořské 

hladiny, klimatické výkyvy i vulkanická činnost.  

       Karvinské souvrství má výrazně cyklickou stavbu podobně jako jeho podloţí. Základ 

cyklu tvoří: bazální pískovce (arkózy, slepence, …) - jemnozrnné pískovce - prachovce 

s kořenovou půdou – uhelné sloje – šedé prachovce a jílovce s rostlinnými zbytky a 

vzácnou sladkovodní nebo suchozemskou faunou. Dané cykly jsou v průměru mocnější 

neţ u ostravského souvrství, místy i 30 m a běţně 10–15 m. Uhelné sloje nejsou tak 

početné a jejich mocnost  je průměrně 180 cm. Celé souvrství je jedním velkým 

megacyklem s hrubozrnnějšími sedimenty a mocnějšími částmi ve spodní části 

(CHLUPÁČ, 2002).  
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            Tab.1 -  Schéma stratigrafie hornoslezské pánve (CHLUPÁČ, 2002) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

        Geologické poměry oblasti dolu Lazy a blízkého okolí (viz obr. 3) jsou následující: 

Dělení dle stáří hornin:  

Kvartérní sedimenty pleistocénního stáří 

 - štěrky saalského zalednění a glacifluviální písky 

 - till saalského zalednění 

 - sprašové hlíny 

Terciérní formace vněkarpatské předhlubně 

 - mořské vápeníte písky a jíly (spod. baden-morav) (OPLETAL, 1989).  
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                    Obr. 3 – Oblast OKR, závod Lazy, geologická stavba 1:250100 (Zdroj:       

                    http://geoportal.cenia.cz/2011) 
 

                          

        Kdyţ se podíváme zpětně do historie geologického vývoje, tak nejintenzivnější tvorba 

černého uhlí probíhala v období prvohor, především v karbonu a permu, kdy byly 

podmínky pro vznik černého uhlí nejpříznivější. Prvohorní vegetace byla tvořena zejména 

stromovitými přesličkami, plavuněmi, předchůdci jehličnanů a kapradinami odumírala a 

podléhala postupem času hnilobným procesům. Hnití probíhalo za anaerobních podmínek, 

fytomasa byla zalita vodou a utěsněna hlínou. Vznik černouhelných slojí trval delší dobu, 

jsou proto kvalitnější a výhřevnější neţ hnědouhelné sloje. Nejčastěji bývá vyuţito 

v energetickém průmyslu, chemickém průmyslu, v metalurgii a pro výrobu koksu 

(GEOFOND.CZ, 1999).  

 

 

http://geoportal.cenia.cz/2011
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4. Vybrané ukazatele důlních vod v zájmovém území      

       Návrh pro sledování změn obsahu měřených látek dal pan Zyder, vodohospodář dolu 

Lazy. Tyto důlní vody jsou zatíţeny především RAS. Pro náš pokus byla prováděna měření 

v akreditované laboratoři, další měření jsme prováděli v laboratoři VŠB-TU  Ostrava, 

poslední typ měření bylo prováděno přímo na místě pokusu, jednotlivá měření jsou 

popsána v následujících podkapitolách. 

 

4.1. Měření ukazatelů prováděné v akreditované laboratoři 

 

       V akreditované laboratoři Labtech s.r.o., Polní 23/340, 639 00 BRNO Zkušební 

laboratoř Paskov akreditovaná ČIA č. 1147  byly vyhotoveny rozbory vody na RAS, 

NL,chloridy a sírany. Zjištěné hodnoty jsou uvedené v tabulce (viz tab. 5). 

 

Chloridy 

 

Výskyt 

         Chloridy jsou nejčastěji se vyskytující formou chloru ve vodách. Převáţně jsou 

přítomny jako jednoduchý ion Cl
-
, jelikoţ mají slabé kompletační schopnosti. Chloridy 

patří mezi základní aniony vyskytující se v přírodních vodách společně 

s hydrogenuhličitany, dusičnany a sírany. Z kvantitativního hlediska se řadí na třetí aţ 

čtvrté místo. Jsou velmi dobře rozpustné, jejich mnoţství v přírodních vodách obvyklé 

stoupá na úkor síranů a hydrogenuhličitanů. V podzemních prostých vodách dosahuje 

koncentrace chloridů často aţ desítek mg  l
-1

.  

 

Geneze 

          Nejvýznamnější přírodní zdroje chloru v horninovém prostředí jsou kamenná sůl 

(halit), draselné soli (sylvin KCL, karnalit KCL.MgCl2.6H2O, kainit KCL.MgSO4.3H2O). 

Jinak  v běţných základních druzích hornin a půd je průměrný obsah chloridů 10 mg aţ 

500 mg v 1 Kg. Sloučeniny chloru mohou být dále také vulkanického původu např. HCL.  

          Mezi antropogenní zdroje patří např. také sám člověk, který denně vyprodukuje cca 

9 g chloridů, ty přecházejí do splaškových vod. Dalším zdrojem jsou zemědělské odpady 

z ţivočišné výroby. Zdrojem jsou také automobilové mycí linky, posypová sůl pouţívaná 



Vladimír Kollár: Likvidace důlních vod dolu Lazy 

2011 13 

v zimních obdobích (NaCl, CaCl2). Svůj podíl má také chlorace vody pouţívaná při jejím 

hygienickém zabezpečování. Zdrojem jsou také chloridy pouţívané při výrobě zápalek či 

ohňostrojů (PITTER, 2009).  

Vlastnosti 

          Chloridy jsou ve vodách biochemicky i chemicky stabilní. K oxidaci dochází teprve 

aţ při vysokých hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu. Chloridy netvoří málo 

rozpustné minerály (velmi málo rozpustné jsou pouze AgCl a Hg2Cl2) ani sloučeniny. Na 

tuhých fázích dochází k absorpci pouze v malé míře, tzn. při infiltraci se v půdě zadrţují 

jen nepatrně. Jedná se o hygienicky nezávadné látky, při vyšších koncentracích ale 

ovlivňují chuť vody. Chloridy jsou velmi silné agresivní sloučeniny. Mohou být příčinou 

lokální, ale i plošné koroze kovů. Chlorací organických látek vznikají obvykle toxičtější a 

biologicky stabilnější, organolepticky závadnější sloučeniny (PITTER, 2009).  

Sírany 

 

Výskyt 

        Nejčastější forma výskytu je jednoduchý síranový anion SO
2-

4. Koncentrace síranů ve 

vodách nejčastěji vyjadřuje v mmol l
-1

 nebo v SO
2-

4 mg v 1 l vody. V (síranových vodách) 

tj. ve vodách s velkou koncentrací síranů, mohou být přítomné i iontové asociáty, tzv. 

sulfatokomplexy. Jejich výskyt můţe do značné míry ovlivnit rozpustnost vápenato-

uhličitanovou rovnováhu, rozpustnost síranu vápenatého a tím stabilitu a agresivitu vody a 

další. Atmosférické vody obsahují sírany v jednotkách mg l
-1

. V podzemních prostých 

vodách se pohybují koncentrace i v desítkách mg l
-1

. 

 

Geneze 

         Hlavními přírodními zdroji síranů jsou minerály jako např. sádrovec (CaSO4.2H2O) a 

anhydrit (CaSO4). Dále vznikají také oxidací sulfidických rud, tím je způsobena vysoká 

koncentrace síranů v důlních vodách. Mezi antropogenní zdroje patří zejména odpadní 

vody z moříren kovů. Dalším zdrojem jsou průmyslové a městské exhalace, které obsahují 

velké mnoţství SO3 a SO2. Vznikají spalováním fosilním paliv a poté se vstupují do 

atmosférických vod.  

        

Vlastnosti 
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         Koncentrace síranů vyskytujících se v prostých podzemních a v povrchových vodách 

nemá hygienický význam, pouze ovlivňuje chuť vody, prahová chuť závisí také na 

přítomných kationtech. Velké koncentrace síranů společně s větší koncentrací sodíku a 

hořčíku mají laxativní účinky. Větší koncentrace (od 200 mg l
-1

) síranů můţe být příčinou 

agresivity vody vůči betonu. (PITTER, 2009).  

NL – nerozpuštěné látky 

 

         Pojmem nerozpuštěné látky jsou označovány tuhé látky, odstranitelné odstředěním 

nebo filtrací, jenţ jsou přítomné v nerozpuštěné fázi ve vodě. Většinou se jedná o jíl, kal, 

řasy, mikroby, plankton, organickou hmotu a další jemné nerozpuštěné částice 

(AMBROŢOVÁ, 2007).                 

         Tyto tuhé a suspendované látky, které jsou vodami unášeny, plovoucí na hladině 

nebo sunuty po dnu. Stanovují se filtrováním z vody a vysušení na filtru při 105°C do 

konstantní hmotnosti. V hornictví se často pouţívá pro odstranění flotačních hlušin 

velkých přírodních kalojemů, jedná se o přírodní sedimentační nádrţe, odkaliště, atd. 

(HERČÍK, 2006). Obvykle se ale provádí ţíhání při teplotě 550 °C, zjišťují se ztráty 

ţíháním sušiny, vyjadřuje se hmotnostně v mg l
-1

, nebo v g l
-1

, nebo v % (PITTER, 2009).  

RAS – rozpuštěné anorganické soli 

 

          Jsou zůstatkové látky ve filtrátu ve vzorku po odpaření a vyţíhání při 550°C do 

konstantní hmotnosti, jedná se o kationty kovů a anionty kyselin. Zbytkový materiál po 

ţíhání oparku se označuje jako RAS (RL550). Odstraňování těchto látek je poměrně sloţité 

a technicky a ekonomicky náročné, vyuţívá se např. procesů destilace (odpařovací 

způsoby), membránových způsobů (reverzní osmóza a elektrodialýza), atd. Zvýšený obsah 

RAS způsobuje solnost (salinitu) vody, vyjadřujeme v mg/l, g/l nebo v promilích 

(PITTER, 2009).  

 

 V následujících tabulkách (viz tab. 2, 3, 4) jsou výše popsané naměřené hodnoty 

akreditovanou laboratoří Labtech. V tab. 3 chybí hodnoty ze vzorků z garáţe, měření bylo 

prováděno v době, kdy byly nádoby s vodou zamrzlé. 

 

 



Vladimír Kollár: Likvidace důlních vod dolu Lazy 

2011 15 

Tab. 2 – hodnoty z laboratoře Labtech ze dne 11.1.2011 

Označení 

vzorku   SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

chloridy mg/l 1430 1690 1710 1820 3440 2360 2520 2470 

sírany mg/l 291 264 339 409 531 348 423 308 

NL mg/l 340 5700 780 760 490 74 100 68 

RAS mg/l 2900 3500 2500 3800 6100 4800 5300 5000 

           
Tab. 3 – hodnoty z laboratoře Labtech ze dne 24.2.2011 

Označení 

vzorku   SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

chloridy mg/l 1870 1870 1750 1990 

    sírany mg/l 400 358 364 483 

    NL mg/l 61 49 66 220 

    RAS mg/l 3700 3700 3200 3900 

               
Tab. 4 – hodnoty z laboratoře Labtech ze dne 25.3.2011 

Označení 

vzorku   SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

chloridy mg/l 1940 1890 1800 1810 1380 1630 1550 1480 

sírany mg/l 272 280 287 385 186 157 171 99,5 

NL mg/l 190 59 36 18 19 <10 >10 11 

RAS mg/l 3300 3300 3200 3300 2500 2700 2600 2500 

           

 

4.2.  Měření ukazatelů prováděné v laboratoři  VŠB – TUO 

 

          V laboratoři Institutu environmentálního inţenýrství J218 VŠB-TUO jsme 

stanovovali obsah síranů a chloridů ve vzorcích. Jelikoţ jsem se ve své práci zaměřil více 

na chloridy, budu v této kapitole popisovat zejména stanovení chloridů. Manuály 

vypracovala paní Mgr. Eva Pertile. Ph.D.  

 

          Argentometrie je jednou z nejpouţívanějších sráţecích titrací. Argentometrická 

odměrná metoda podle Mohra je zaloţena na vzniku nerozpustných sraţenin (sloučenin).   

 

Argentrometrické stanovení chloridů  

 

          Odměrným činidlem pouţívaným při přímé argentometrii je dusičnan stříbrný 

(AgNO3) a základní látkou je chlorid sodný (NaCL). Jako indikátor je pouţit chroman 
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draselný (K2CrO4), jenţ se přidává k roztoku stanovované látky a roztok se následně titruje 

dusičnanem stříbrným. Při titraci vzniká nejdříve téměř nerozpustná bílá sraţenina chloridu 

stříbrného podle rovnice:  

 sAgClClAg

NaNOAgClNaClAgNO 33






 

Konec titrace je ve chvíli reakce indikátoru chromanu draselného, který v bodě 

ekvivalence reaguje s nadbytkem titračního činidla a vznikne nám červenohnědé sraţeniny 

chromanu stříbrného.   

 sCrOAgCrO2Ag

2KNOAgCrOCrOK2AgNO

42

2

4

34423






 

Při titraci je z rostoku nejdříve vyloučena sraţenina chloridu stříbrného, protoţe chroman 

stříbrný je více rozpustný neţ chlorid stříbrný. Těsně po dosaţení bodu ekvivalence 

proběhne reakce, při které se vytvoří červenohnědá sraţenina chromanu stříbrného.  

 

Do titrační baňky jsme odměřili 50 ml vzorku, naše hodnoty byly příliš vysoké, proto jsme 

zředili vzorky 1:10. Přidali jsme 1 ml roztoku chromanového indikátoru a roztok 

zamíchali. Za stálého míchání bylo prováděno titrování standardním roztokem dusičnanu 

stříbrného do vzniklého červenohnědého zbarvení. Spotřeba dusičnanu stříbrného, jsme 

zapsali a s touto hodnotou počítali.  

 

 

Spotřeba odměrného roztoku AgNO3 slepého vzorku: 

Vs=0,75 ml  

 

Výpočet přesné koncentrace dusičnanu stříbrného dle vzorce:  

       
lmol

x

AgNOV

NaClVNaClc
cAgNO /0186,0

01075,0

01,002,0

)3(

)().(
3 

 

Výpočet Látkové koncentrace chloridů dle vzorce: 

 

 

 

     

v

stt

V

VVAgNOcF
Clc

3

3 10
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c(Cl
-
)  je látková koncentrace Cl

-
 ve vzorku vody v mmol.l

-1
 

Ft  je titrační faktor -zde je roven 1 

c(AgNO3)      = 0,0186 mol/l 

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

Vs  = 0.75ml 

Vv  je objem vzorku, vzatý k titraci v ml- jednotlivé hodnoty z tabulky z měření, 

které proběhlo 10.2.2011, začínáme od vzorku SS 

 

 

Počítali jsme se zředěným roztokem 1:10, výsledek vynásobíme deseti = tj.3,9 mmol.l
-1 

 

Výpočet hmotnostní koncentrace chloridů dle vzorce: 

     
lmg

x

/2,138

453,359,3ClMClcClρ



 

 

 

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

c(Cl
-
) je látková koncentrace Cl

-
 ve vzorku vody v mmol/l= tj. 3,9mmol.l 

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

 

Argentometrické stanovení síranů 

 

        Vzorky měřené vody jsme přefiltrovali přes filtry. Vodu následně proléváme 

kolonami, tak dlouho, dokud bude obsahovat chloridy, zkoušku jsme prováděli průběţně. 

Kolony byly promývány destilovanou vodou.  

        Konečné stanovení síranů z daných vzorků vody jsme po filtraci kolonou získali eluát, 

z kterého jsme odebrali 10 ml. K tomuto mnoţství jsme přidali 20 ml čistého etanolu a 

menší mnoţství indikátorové směsi. Následně jsme titrovali roztokem dusičnanu 

olovnatého. 

        Při titraci dochází k reakci iontů síranových s ionty olovnatými za vzniku málo 

rozpustné sraţeniny síranu olovnatého, jeho rozpustnost je sníţena přídavkem etanolu. 

Konec titrace je indikován barevnou změnou indikátoru dithiozonu, z modré do fialovo-

růţové barvy, coţ značí nadbytek olovnatých iontů.         

 

1
3

.39,0
85,11

65,4

85,11

10)75,01)(0186,0.(1
)( 


 lmmolClc
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        Výsledky rozborů jsme zaznamenávali a dle zde uvedených vzorců jsme vypočetli 

koncentraci chloridů a síranů ve vzorcích důlní vody z pokusných nádob (viz tab. 5, 6, 7, 

8). Tabulka 7 neobsahuje hodnoty ze vzorků z garáţe, v době měření byly nádoby zamrzlé. 

 

 

Tab. 5 – naměřené hodnoty ze dne 24.1.2011 

Označení vzorku/množství SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

Spotřeba AgNO3  

při stanovení CL 

 

ml 13,00 13,75 14,20 14,25 12,75 4,90 8,70 10,20 

Stanovení síranů 

Pb(NO3)2 

 

ml 7,96 6,47 17,53 10,91 16,60 3,05 4,90 2,87 

 

Tab. 6 – naměřené hodnoty ze dne 10.2.2011 

 Označení 

vzorku/množství  SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

Spotřeba AgNO3 

při stanovení CL ml 11,85 13,52 12,10 13,49 10,95 15,15 12,05 10,10 

Stanovení síranů 

Pb(NO3)2 ml 12,10 13,88 12,58 13,70 15,01 12,55 14,40 8,30 
 

Tab. 7 – naměřené hodnoty ze dne 13.3.2011 

Označení vzorku/množství  SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

Spotřeba AgNO3 

při stanovení CL ml 11,50 8,40 8,50 7,15 

    Stanovení síranů 

Pb(NO3)2 ml 4,50 7,15 5,10 7,05 

     

Tab. 8 – naměřené hodnoty ze dne 24.3.2011 

Označení vzorku/množství  SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

Spotřeba AgNO3 

při stanovení CL ml 11,65 11,45 10,70 10,85 9,90 11,35 10,75 10,50 

Stanovení síranů 

Pb(NO3)2 ml 5,40 5,67 17,40 8,01 2,95 5,60 4,89 3,57 

 

  V následujících tabulkách (viz tab. 9, 10, 11, 12) jsou jiţ přepočtené hodnoty 

chloridů z odebraných vzorků, jednotka je mg/l. Pro výpočet byly pouţity hodnoty 

uvedené v  tabulkách 5, 6, 7, 8. 

Tab. 9 – koncentrace chloridů, měření ze dne 24.1.2011 

 SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

ρ(Cl
-
) 1616 1715 1774 1780 1583 5470 1048 1246 
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Tab. 10 – koncentrace chloridů, měření ze dne 10.2.2011 

 SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

ρ(Cl
-
) 1464 1684 1497 1636 1346 1899 1490 1233 

 
Tab. 11 – koncentrace chloridů, měření ze dne 3.3.2011 

 SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

ρ(Cl
-
) 1417 1008 1022 843     

 
Tab. 12 – koncentrace chloridů, měření ze dne 24.3.2011 

 SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

ρ(Cl
-
) 1437 1411 1312 1331 1206 1397 1318 1285 

 

 

 V následujících tabulkách (viz tab. 13, 14, 15, 16) jsou jiţ přepočtené hodnoty síranů 

z odebraných vzorků, jednotka je mg/l. Pro výpočet byly pouţity hodnoty uvedené 

v tabulkách 5, 6, 7, 8. 

Tab. 13 – koncentrace síranů, měření ze dne 24.1.2011 

 SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

ρ(Cl
-
) 257 205 312 340 279 128 151 115 

 

Tab. 14 – koncentrace síranů, měření ze dne 10.2.2011 

 SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

ρ(Cl
-
) 401 428 418 457 402 417 481 269 

 

Tab. 15 – koncentrace síranů, měření ze dne 3.3.2011 

 SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

ρ(Cl
-
) 144 219 142 219     

 

Tab. 16 – koncentrace síranů, měření ze dne 24.3.2011 

 SS S1 S2 S3 GS G2 G3 G4 

ρ(Cl
-
) 165 169 324 272 103 134 140 102 

 

4.3.  Měření ukazatelů prováděné na místě 

 

         Teplota vzduchu, vlhkost vzduchu 

         Po dobu průběhu pozorování jsem měřil kaţdý den ráno v 7:00 h teplotu a vlhkost  

vzduchu. Průměrné hodnoty za jednotlivé měsíce jsou uvedeny v tabulce (viz tab. 17).         
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K měření byl pouţit vlasový hygrometer. Na jednom konci přístroje je na pruţném peru 

uchycen svazek odmaštěných hygroskopických lidských vlasů, pero je ovládáno 

seřizovacím šroubem. Druhý konec je spojen pákovým převodem, jímţ jsou změny délky 

svazku přenášeny na ručku. Svazek vlasů a převodový mechanismus jsou uloţeny mezi 

dvěma lištami, na přední liště je upevněn zapouzdřený číselník s ručičkou. Dále je na 

přední straně uchycen rtuťový teploměr. 

           V následující tabulce jsem hodnoty zprůměroval a rozdělil do týdnů jdoucích po 

sobě. 

Tab. 17  – průměrné týdenní  hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu 

Období Sklep Garáţ  

Teplota Vlhkost 

vzduchu 

Teplota  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% 

 

 

Další měřené hodnoty 

    

         Další hodnoty uvedené v tab. byly zjišťovány s měsíčními intervaly. Komplikované 

bylo měření hodnot v garáţi, kde voda v nádobách neustále zamrzávala a roztávala.  
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         Oxidačně redoxní potenciál (ORP) charakterizuje oxidačně redukční procesy 

probíhající ve vodách, je závislý na obsahu kyslíku a pH prostředí (AMBROŢOVÁ, 2007).             

        ORP má u biologických procesů značný význam, jeho aplikace se však vyznačuje 

určitými zvláštnostmi. Poměry jsou poměrně komplikované, jelikoţ současně probíhá řada 

enzymových reakcí, jenţ jsou většinou ireverzibilní. 

        Výsledek měření je závislý do značné míry na čistotě platinové elektrody a na době 

měření, protoţe potenciál platinové elektrody se můţe ustalovat jednu hodinu i více. 

Absolutní  potenciál  elektrody  nelze  měřit,  měří   se   proto   napětí   článku   

sestaveného z vhodné referenční elektrody a z měřící elektrody. Za standard je zvolena 

standardní vodíková elektroda.   

        Kyslík přestává být dominantním oxidačním činidlem při nízkých koncentracích  

rozpuštěného kyslíku ve vodě, ORP je určován dalšími oxidačně-redukčními systémy ke 

kterým patří např. Fe
II
-Fe

III
. Rozlišujeme podmínky aerobní a anaerobní, později byl 

v souvislosti s rozvojem aplikace procesů biologické nitrifikace a denitrifikace zaveden 

pojem anoxické podmínky. Za těchto podmínek není ve vodě přítomen volný kyslík, 

značná část aerobních organismů vyuţívá pro oxidaci vázaný kyslík v dusičnanech a 

dusitanech, které redukuje převáţně na elementární dusík (PITTER, 2009).  

Oblast můţeme dělit dle oxidačně-redukčního potenciálu na: 

- oxickou (dříve označovanou jako aerobní) - je dána hodnotou redoxního potenciálu nad 

50 mV. Je typická nenulovým obsahem kyslíku, dusitanů, dusičnanů, dochází zde 

k nitrifikaci a k omické oxidaci organických látek. 

- anoxickou - je charakterizována redoxním potenciálem o hodnotách od – 50 mV do 50 

mV. Kyslík jiţ není přítomen, vyskytují se zde dusitany,  dusičnany, probíhá hlavně 

denitrifikace a anoxická oxidace.  

- anaerobní – při hodnotách redoxního potenciálu pod – 50 mV. Dusitany, dusičnany ani 

kyslík nejsou přítomny.  

 

         Rozpuštěný kyslík, kyslík se do vody dostává při fotosyntetické asimilaci vodních 

rostlin, sinic a řas a difůzí z atmosféry.  

         Deficit kyslíku ve vodě můţe být způsoben dýcháním ţivočichů a rostlin, vlivem 

ostatních plynů a rozkladem organické hmoty. Na sníţení celkové koncentrace kyslíku se 
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podílí zvýšení teploty, přítok a průsak podzemní vody, zvýšený obsah ţeleza 

(AMBROŢOVÁ, 2007).  

         K přesycení vody kyslíkem můţe docházet např. vlivem fotosyntézy nebo 

v turbulentních tocích. Při aerobním čištění odpadních vod by koncentrace kyslíku 

v aktivačních nádrţích neměla poklesnout pod 2 mg l
-1

. 

         Mnoţství rozpuštěného kyslíku ve vodě je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících 

obecně procesy probíhající ve vodě. Přítomnost kyslíku nebo jeho nepřítomnost umoţňuje 

vznik aerobních nebo anaerobních pochodů. Podstatná část kyslíku bývá v aerobním 

prostředí spotřebována na rozklad organické hmoty a na nitrifikaci. Při vhodných 

podmínkách dochází k oxidaci amoniaku na dusitany a dále na dusičnany působením 

nitrifikačních bakterií. Tento proces vyţaduje poměrně značné mnoţství kyslíku 

(ŠTENCEL, 2003).  

         Mnoţství rozpuštěného kyslíku ve vodě je důleţitý ukazatel nejen samočisticích 

procesů, ale také stavu vody samotné. Měření bylo prováděno sondou Oxymetru firmy 

Greisinger. Naše naměřené hodnoty jsou vyjádřeny v %. 

 

         Reakce vody, jde o vyjádření pH. Emisní standardy pro vypouštění průmyslových 

odpadních vod (viz tab. 23) mají hodnotu 6-9 (HERČÍK, 2006). 

         Stanovení hodnoty pH je nezbytnou součástí  kaţdé chemické analýzy vody. 

Umoţňuje nám rozlišit jednotlivé formy výskytu některých prvků, je jedním z hledisek 

posuzujících agresivitu vody a ovlivňuje účinnost většiny fyzikálních, chemických i 

biologických procesů pouţívaných při úpravě a čištění vod (PITTER, 2009). 

         Škála pro určování pH 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 v úzkém vztahu s probíhající fotosyntézou. Při intenzivní 

fotosyntéze dochází k odčerpávání oxidu uhličitého, je narušena uhličitanovápennatá 

rovnováha a hodnota pH se posouvá do alkalické oblasti (aţ na pH 11) (AMBROŢOVÁ, 

2007).  

          Reakce vody byla měřena pomocí pHmetru firmy WTW.         

 

         Teplota vody má podstatný vliv na schopnost rozpouštění kyslíku a stimulaci 

biologických procesů ve vodě. Dojde li ke stoupnutí teploty nad 38°C – 40°C, nastává 
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hynutí bakteriofágů. Dochází samozřejmě také k ovlivňování dalších organismů ve vodním 

prostředí. 

 

          Koncentrace (obsah) znečišťujících látek ve vodě se vyjadřuje v hmotnostní 

jednotce vztaţenou na objemovou jednotku.  1 ppm = 1 mg/l (1 l = 10
6
 mg) (HERČÍK, 

2006).  

 

           Torr je jednou z vedlejších jednotek tlaku, značí se mmhg. To znamená, ţe 1 torr je 

přibliţně roven 1 mm Hg. 1 mm rtuťového sloupce za standardních podmínek odpovídá 

tlaku 1 torr (VSB.CZ, 2006).   

 

 V následujících tabulkách (viz tab. 18, 19, 20, 21, 22) jsou uvedeny naměřené 

hodnoty zmíněných dalších ukazatelů. Interval měření hodnot je pravidelný co 1 měsíc od 

15.12.2010. 

 

Tab. 18 – Hodnoty dalších ukazatelů ze dne 28.11.2010 

Vzorek ppm Mmhg °C O2  

min %  

O2  

% 

O2  

max % 

mV pH 

S1 20 89 15,1 61 63 93 33,7 7,46 

S2 40 97 14,7 59 62 93 41,1 7,53 

S3 30 89 14,9 60 64 84 33,7 7,42 

SS 20 110 14,5 73 76 82 75,0 8,15 

G2 30 102 4,6 73 78 98 53,9 7,92 

G3 30 111 3,5 70 73 78 60,4 7,89 

G4 30 94 3,4 74 78 89 61,4 7,93 

GS 30 136 3,4 73 86 89 71,6 8,60 

 
Tab. 19 –H odnoty dalších ukazatelů ze dne 15.12.2010 

Vzorek ppm Mmhg °C O2 

min %  

O2  

% 

O2  

max % 

mV pH 

S1 60 121 14,3 81 82 102 52,4 7,63 

S2 90 118 13,9 83 84 93 52,4 7,55 

S3 70 110 14,0 72 82 96 48,0 7,53 

SS 30 134 13,4 72 79 89 76,2 8,00 

G2 10 77 0,7 47 48 50 46,0 7,48 

G3 30 122 0,6 80 84 134 58,4 7,58 

G4 20 131 0,9 81 96 137 40,0 7,38 

GS 20 133 2,5 90 94 137 73,6 7,98 
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Tab. 20 – Hodnoty dalších ukazatelů ze dne 15.1.2011 

Vzorek ppm mmhg °C O2  

min % 

O2  

% 

O2  

max % 

mV pH 

S1 40 132 14,4 79 90 97 53,7 7,61 

S2 50 110 13,6 80 93 101 54,2 7,53 

S3 30 120 13,9 83 87 95 57,0 7,61 

SS 20 112 14,0 78 83 90 73,4 7,77 

G2 20 133 1,7 79 80 87 50,7 7,52 

G3 30 107 1,1 70 71 83 47,1 7,47 

G4 20 111 1,7 80 81 83 49,8 7,54 

GS 20 125 1,5 79 80 105 55,4 7,58 

 
Tab. 21 – Hodnoty dalších ukazatelů ze dne 15.2.2011 

Vzorek ppm mmhg °C O2  

min % 

O2  

% 

O2  

max % 

mV pH 

S1 30 115 10,8 71 83 101 63,4 7,78 

S2 30 126 10,9 80 87 97 60,1 7,70 

S3 20 137 11,1 78 89 94 55,0 7,41 

SS 30 114 10,4 65 73 95 40,0 7,86 

G2 30 130 1,4 77 90 96 71,7 7,34 

G3 20 101 1,3 74 83 97 55,6 7,56 

G4 30 93 1,6 83 91 95 56,6 7,23 

GS 20 112 1,7 79 89 97 43,7 7,88 

 
Tab. 22 – Hodnoty dalších ukazatelů ze dne 15.3.2011 

Vzorek ppm mmhg °C O2 

min % 

O2 

% 

O2 

max % 

mV pH 

S1 30 106 12,9 69 80 96 61,3 7,75 

S2 20 118 12,9 78 79 80 55,3 7,60 

S3 20 103 12,1 68 80 89 50,0 7,51 

SS 20 123 12,4 70 78 80 15,9 7,90 

G2 30 110 9,8 70 87 111 66,7 7,83 

G3 20 115 8,5 15 74 80 59,7 7,68 

G4 30 53 8,6 33 80 90 40,5 7,15 

GS 20 108 8,2 73 76 80 17,2 7,98 
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5.  Použitá metodika 

5.1.  Postup provedení prací  

 

Při provádění praktické části jsem spolupracoval se studentkou Evou Kadulovou. 

Spolupráce probíhala při odebírání vzorků v terénu, v sázení vzorků, ve 

fotodokumentování a při provádění rozborů. 

Cílem tohoto pokusu je ověření samočistících procesů probíhajících v mokřadních 

ekosystémech. Probíhala simulace umělého mokřadu v prostředí „in situ“. Nejrozšířenější 

rostlinou v cílovém ekosystému nádrţí A1, B1 a B2 (viz obr. 4) je Rákos obecného 

(Phragmites australis). Předpokládaný kladný výsledek budeme zaznamenávat. Pro tento 

účel budou prováděné rozbory důlní vody, která bude vţdy po určité době odebrána 

z nádob s Rákosem obecným. Rozbory se prováděly v laboratoři Institutu 

environmentálního inţenýrství, J218 VŠB-TUO a v akreditované laboratoři Labtech, které 

byly objednány za spolupráce s panem Václavem Zyderem vodohospodářem z OKD a.s. 

Voda se vţdy přepravovala v plastových láhvích, nebo skleněných sklenicích. Zásobní 

voda se udrţovala v šeru a v chladu. Tento pokus však nesimuluje přirozené podmínky, 

které jsou v realitě. V našem případě máme daný objem, který se nemění a voda nemá stálý 

průtok, pouze se dolévá důlní voda odebraná v první den zahájení pokusu. Tím se 

nahrazuje voda potřebná pro rozbory a část, která nahradí mnoţství, které se v průběhu 

pozorování odpaří. Rozhodli jsme se pro rozdělení pozorovaných nádob s důlní vodou do 

dvou prostor. Prvním prostorem je garáţ, kde dochází k reálnějšímu simulování běţných 

podmínek v přírodě. Voda v těchto nádobách přes zimu zamzala, ale určité pochody tam 

prokazatelně probíhaly. Druhá část byla umístěna do sklepa, kde byla přibliţně stálé 

podmínky po celou dobu. Výsledky rozborů jsme zaznamenávali a sledovali změnu obsahu 

sledovaných látek. 
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Obr. 4 – Letecký snímek situace objektu ČOV (zdroj: KAMINSKI, 2009) 

 

1. Přítok otevřeným kanálem 

2. Průsaky 

3. Rozdělovací objekt 

4. Sedimentační nádrţe B1, B2 

5. Přepady 

6. Nádrţ A1 – Kdyně 

7. Retenční nádrţ 

8. Odtok do Lázecké struţky 

9. Potrubí vratné vody 

Přítok do sedimentačních nádrţí - místo odběru 

 
 

5.2.    Metodika provedení prací  

 

Příprava nádob 

Nejprve jsme si připravili plastové nádoby, do kterých jsme naplněné květináče (viz 

obr. 5) později vloţili. Jednalo se o klasické hliněné květináče, nádoby byly plastové o 

objemu cca  6 litrů. 

1 

2 
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4 
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          Obr. 5 – Osazené květináče, barely na vodu (foto: autor, 2011) 

 

Odebírání vzorků v terénu 

Z otevřeného přítoku (viz obr. 6) přivádějícího důlní vodu do sedimentačních nádrţí 

B1 a B2 bylo odebráno 10 trsů Rákosu obecného (Phragmites australis). Snaţili jsme se 

odebrat rostliny tak, abychom neponičili kořenový systém, současně jsme nabrali i 

sediment, ve kterém rostly. Zasadili jsme je do klasických květináčů, které jsme vloţili do 

nádob a ty jsme napustili 3 litry odebrané důlní vody. Do plastových kanystrů jsme nabrali 

další vodu pro dolévání po odebírání vody pro rozbor. 
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          Obr. 6 – Odběrné místo, pohled z hora nad skruţí (foto: autor, 2011) 

 

Umístění vzorků v G a S 

Takto jsme připravili celkem 10 nádob, později jsme však zredukovali jejich počet na 

8 z důvodu vysoké ceny rozborů prováděných v akreditované laboratoři. Polovinu 

květináčů jsme umístili do garáţe (označení vzorků: GS – slepý vzorek, G2, G3, G4), kde 

se předpokládalo, ţe teplota přes zimu klesne pod nulu. Podmínky blíţe simulovali 

přirozené podmínky na původním stanovišti v zimním období. Druhá polovina byla 

umístěna do sklepa, kde teplota vzduchu a vlhkost vzduchu příliš nekolísá (označení 

vzorků: SS – slepý vzorek, S1, S2, S3) (viz obr. 7).  Jednotlivé nádoby byly náhodně 

rozestavěny. 
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               Obr. 7 – Naplněné plastové nádoby ve sklepě (foto: autor, 2011) 

 

Popis hotového vzorku k pozorování 

           Kaţdá nádoba obsahovala květináč, který byl naplněn po okraj sedimentem a v něm 

byl zasazen kompaktní trs Rákosu obecného (Phragmites australis). Do nádoby byly 

přidány 3 litry odebrané důlní vody v terénu. Vzorky byly rozděleny do garáţe a do sklepa.  

 

Odběr vzorků pro rozbor 

            Vzorky vody z květináčů jsme odebírali do Pet láhví, které byly řádně vymyté, 

zbavené etikety a čitelně označeny. Byla prováděna jiţ dříve zmíněná měření. Průběţně se 

do nádob dolévala odebraná důlní voda. Voda byla odebíraná pro měření v laboratořích a 

část vody se odpařovala.          

 

            Výsledky z měření byly zaznamenány a zpracovány.  

 

Metodika odběrů vzorků 

             Způsob odebírání vzorků je dán normou ČSN 75 7051 Jakost vod – Odběr vzorků. 

Vzorek je odebírán v horní třetině vodoteče ve střednici koryta, kde je rychlost proudění 

největší. Můţe se však lišit v případě jiného účelu analýzy. Zvolený způsob musí však 

vţdy odpovídat účelu, pro který je vzorek odebírán. Vzorky je nutno dopravit co moţná 
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nejdříve do laboratoře, je potřeba udrţovat je v chladu a temnu. V případě nemoţnosti 

spěšného doručení do laboratoře je moţné vzorek zakonzervovat, jak plyne z ČSN ISO 

5667-3 (Jakost vod-Odběr vzorků-Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulace s nimi). 

Vzorkovnice pro běţné odběry jsou obvykle vyrobeny ze skla, polyetylenu případně 

borosilikátového skla. Je třeba dobrá těsnost, aby nedošlo ke styku s okolním prostředím. 

Vzorkovnice musí být řádně vypláchnutá a naplněná aţ po hrdlo, aby se omezil styk 

s plynnou fází při další manipulaci.  

               

 

6.  Vyhodnocení analýz vybraných ukazatelů důlních vod 

6.1.  Vyhodnocení ukazatelů měřených na místě 

 

Vlhkost vzduchu (viz graf 1) 

         Dle předpokladů byla vlhkost vzduchu ve sklepě vyšší neţ vlhkost vzduchu v garáţi. 

Téměř po celou dobu trvání pokusu se vlhkost vzduchu ve sklepě udrţovala na 100%. 

Jelikoţ je ve sklepě vlhko a málo se větrá, nedochází k větším výkyvům vlhkosti. Naopak 

v garáţi byla vlhkost vzduchu relativně proměnlivá v závislosti na okolních klimatických 

podmínkách.  

 

 

Graf 1 – Vlhkost vzduchu vyjádřena v % 
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Teplota vzduchu (viz graf 2) 

 Teplota vzduchu v obou sledovaných prostředích byla stejně jako vlhkost vzduchu 

velmi odlišná. Zatímco ve sklepě byla teplota relativně stálá, pohybovala se kolem 15°C.  

V podmínkách panujících ve sklepě docházelo k simulaci příznivého pro vegetační období 

rostlin našeho umělého mokřadu. Podmínky panující v garáţi se blíţili podmínkám 

v období vegetačního klidu na místě odběru u sedimentační nádrţe. Teploty uvnitř garáţe 

sice nedosahovaly tak nízkých hodnot jako venku, ale i přes to klesly mnohdy pod 0°C a 

došlo k zamrznutí vody.  

 

Graf 2 – Teplota vzduchu vyjádřena v °C 

 

 

 

pH 

 pH (viz graf 3, 4) měřené vody postupně stoupalo. Zvýšení hodnoty pH je znakem 

projevu fotosyntézy. Přírodní osvětlení v garáţi bylo o něco silnější neţ ve sklepě. V garáţi 

jsou 3 okna 100x60cm směřující na východ. Osvětlení ve sklepě bylo slabší, zajišťovalo ho 

jedno okno zhruba o stejné velikosti, jako okna v garáţi. Důlní vody všeobecně mají pH 6-

9. Hodnoty našich vzorků se pohybovaly v tomto rozmezí. Graf hodnoty pH jsem rozdělil 

do dvou grafů pro lepší viditelnost rozdíu. Nejvyšší pH v obou měřených prostorech měly 

slepé vzorky. 
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Graf 3 – Hodnoty pH ve sklepě.  

 

 

Graf 4 – Hodnoty pH v garáţi.  

 

 

 

Oxidačně - redoxní potenciál (viz graf 5) 

 Úzce souvisí s pH vody a s mnoţstvím rozpuštěného kyslíku ve vodě. Jelikoţ se 

průběţně měřené hodnoty pohybovaly v naprosté většině v oblasti nad +50 mV, jedná se o 

oxickou oblast dříve označovanou jako aerobní. Dokladem toho nám můţou být např. 

krystalky soli, které se vytvořily na stéblech rákosů u hladiny. Pouze v několika málo 

případech bychom vzorky mohli zařadit do anoxické nebo anaerobní oblasti. Na grafu 

můţeme vidět, ţe se hodnoty jednotlivých vzorků vţdy pohybovali zhruba nad úrovni +50 
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mV, ke konci provádění pokusu začaly klesat hodnoty slepého vzorku ve sklepě a také 

v garáţi.  

 

  Graf 5 – Oxidačně – redoxní potenciál  

 

 

 

Množství rozpuštěného kyslíku (viz graf 6) 

 Mnoţství kyslíku v našich vzorcích je vysoké. Kyslíku je ve vodě dostatečné 

mnoţství, probíhají aerobní pochody. Kyslík je spotřebováván na nitrifikaci a na rozklad 

organické hmoty. Na grafu můţeme vidět, ţe mnoţství kyslíku je skutečně poměrně 

vysoké. Hodnoty se povětšinou pohybují kolem 80 %. 

 

  Graf 6 – Mnoţství rozpuštěného kyslíku vyjádřené v % 
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6.2.  Vyhodnocení ukazatelů měřených v laboratoři 

 

Chloridy  

 Chloridy jsou chemicky stabilní. Hodnoty chloridů získané měřením vzorků 

z pokusu jsou poměrně vysoké. Měřené hodnoty chloridů mají koncentraci 

několikanásobně vyšší neţ měřené sírany. Pro porovnání jsou zobrazeny graficky hodnoty 

naměřené v laboratoři Labtech (viz graf 7) a také hodnoty z laboratoře Institutu 

environmentálního inţenýrství (viz graf 8).  

 

  Graf 7 – Koncentrace chloridů naměřené v laboratoři Labtech vyjádřené v mg l
-1

 

 

 

 Graf 8 – Koncentrace chloridů naměřen v laboratoři VŠB-TUO vyjádřené v mg l 
-1
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 Koncentrace chloridů ve vzorcích po dobu průběhu pokusu postupně klesaly, i kdyţ 

se některé hodnoty krátkodobě částečně zvýšily. Jejich koncentrace jsou poměrně vysoké, 

kdyţ se podíváme na následující tabulku, vidíme, ţe jsou příliš vysoké pro okamţité 

vypuštění do recipientu bez jakékoliv úpravy. 

Koncentrace chloridů v povrchových vodách jsou vymezeny ČSN 75 7221 (viz tab. 23) 

 
Tab. 23 – Mezní koncentrace chloridů v povrchových vodách 

 

 

Třída 

jakosti 

I. 

 

Velmi  

čistá voda 

II. 

 

Čistá voda 

III. 

 

Znečištěná 

voda 

IV. 

 

Silně 

znečištěná 

voda 

V. 

 

Velmi silně 

znečištěná 

voda 

Chloridy 

[mg.l
-1

] 

 

< 100 

 

< 200 

 

< 300 

 

< 450 

 

> = 450 

 

 

Sírany 

 Sírany jsou také chemicky stabilní, naměřené hodnoty však nemají tak vysokou 

koncentraci jako chloridy. Hodnoty síranů znázorním také graficky (viz graf 9, 10) pro 

moţnost porovnání.  

Graf 9 – Koncentrace síranů naměřené v laboratoři Labtech vyjádřené v mg l
-1
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  Graf 10 – Koncentrace síranů naměřené v laboratoři VŠB-TUO vyjádřené v mg l
-1      

 

 

 Koncentrace síranů v průběhu pokusu místy stouply, ale postupem času jejich 

hodnotyklesaly. Jejich hodnoty nejsou tak vysoké jako u chloridů, ale také mohou 

přesahovat stanovené limity. 

 

Koncentrace síranů v povrchových vodách jsou vymezeny ČSN 75 7221 (viz tab. 24). 

 
Tab. 24 – Mezní koncentrace síranů v povrchových vodách. 

 

 

Třída 

jakosti 

I. 

 

Velmi  

čistá voda 

II. 

 

Čistá voda 

III. 

 

Znečištěná 

voda 

IV. 

 

Silně 

znečištěná 

voda 

V. 

 

Velmi silně 

znečištěná 

voda 

Sírnay 

[mg.l
-1

] 

 

< 80 

 

< 150 

 

< 250 

 

< 400 

 

> = 400 
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NL, RAS (viz graf 11, 12) 

 Hodnoty NL ve vzorcích měly klesající tendenci, ale jejich koncentrace je také příliš 

vysoká pro vypuštění do recipientu bez jakékoliv úpravy (viz tab 25). 

 Hodnoty RAS ve vzorcích měly také klesající tendenci. RAS jsou pro důl Lazy 

poměrně velkým problémem, jejich koncentrace dosahují vysokých hodnot, také je třeba je 

před vypouštěním do recipientu upravit. 

  Graf 11 – Hodnoty naměřených nerozpuštěných látek v laboratoři Labtech vyjádřené v mg l
-1

 

 

  Graf 12 – Hodnoty naměřených RAS v laboratoři Labtech vyjádřené v mg l
-1

 

   

 

 

Limity pro vypouštění důlních vod jsou dané nařízením vlády č. 229/2007 Sb. (viz tab. 25) 

„kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění 
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odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.“ U důlních vod 

se nehodnotí kvalita vypouštěné vody do recipientu, hodnotí se zde limity, ty se povaţují 

za dodrţené, jestliţe nedojde k překročení stanovených hodnot.  

          Limity dalších ukazatelů jsou dle potřeby stanoveny vodoprávním úřadem 

(KAMINSKI, 2009). 

 

Tab. 25 - Emisní limity dle nařízení vlády č. 229/2007 

OKEČ 

(odvětvová 

klasifikace 

ekonomických 

činností) 

 

Průmyslový obor/ukazatel Jednotka Zvolené 

hodnoty  

„p“ 

101000 Těţba černého uhlí a výroba černouhelných briket   

 pH - 6-9 

NL mg/l 40 

PAU mg/l 0,01 

Ţelezo mg/l 3 

Mangan mg/l 1 

 

 

 

 Provedenými rozbory jsme zjistili, ţe ve vzorcích dochází k odbourávání 

sledovaných látek, nemůţeme ale s určitostí říct, do jaké míry je za to zodpovědná 

samočistící schopnost Rákosu obecného (Phragmites australis). Potvrdili jsme si však, ţe 

k poklesu hodnot dochází. Samočistící procesy probíhající v prostředí sklepa měly pro svůj 

průběh příznivější podmínky neţ v podmínkách garáţe. 
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7.  Likvidace důlních vod na dole Lazy 

7.1   Organické látky  

 

       Ve vodách vypouštěných závodem Lazy se nenachází příliš velké mnoţství 

organických látek antropogenního původu. Důlní vody dolu Lazy jsou zatíţeny především 

solemi. Jejich koncentrace jsou nejvyšší před smíšením s ostatními vypouštěnými vodami. 

Z vodohospodářského i hygienického hlediska je nutné rozlišovat látky podléhající 

biologickému rozkladu ve vodách a při čištění odpadních vod a dále na látky biologicky 

těţko rozloţitelné (biochemicky rezistentní). Tyto těţko rozloţitelné látky se mohou 

ukládat v půdě a hydrosféře a dostat se dále do koloběhu látek. Pro stanovení celkové 

koncentrace organických látek ve vodě, případně ke stanovení některých organických látek 

skupinově se pouţívá: 

a) stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) manganistanem draselným nebo 

dichromanem 

b) stanovení organického uhlíku (DOC, TOC) 

c) stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK)  

 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

       Při pouţití této metody se koncentrace organických látek ve vodě usuzuje podle 

mnoţství oxidačního činidla, jenţ se za určitých podmínek spotřebovalo na jejich oxidaci. 

Výsledek se potom přepočítává na kyslíkové ekvivalenty a udává se v mg.l
-1

, jde o mg 

kyslíku odpovídajícího podle stechiometrie spotřebě oxidačního činidla na 1 l vody. 

V současné době se jako činidlo pouţívá zásadně dichroman draselný a v některých málo 

případech téţ manganistan draselný. Dle pouţitého činidla je za názvem napsán chemická 

značka pouţité látky. Pouţívá se jako míra koncentrace biologicky rozloţitelných i 

nerozloţitelných látek.  

 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

       Představuje hmotnostní koncentraci rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za 

stanovených podmínek a v omickém prostředí biochemickou oxidací organických případně 
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anorganických látek ve vodě. Je vyjádřena v mg.l
-1

. Hodnota BSK je závislá na době 

inkubace, tzn. na počtu dní, většinou se uţívá označení BSK5. Označení BSK se uţívá jako 

míra koncentrace biologicky rozloţitelných látek. Tato metoda se jiţ pouţívá téměř sto let 

(PITTER, 2009).  

7.2.     Biochemické čištění 

 

        Biochemické čištění vod je zaloţeno na podstatě činnosti mikroorganismů. Základem 

průběhu procesu je přítomnost ţivých společenstev mikroorganismů zejména bakterií. 

Dalšími nezbytné podmínky pro tento proces jsou přijatelné fyzikální a chemické poměry 

v prostředí, při kterých mohou normálně probíhat ţivotní pochody daného společenstva. 

Mezi tyto faktory patří např. příznivá teplota a koncentrace vodíkových iontů. Aby mohlo 

společenstvo fungovat, je potřeba organických, biologicky odbouratelných látek ve vodě 

(např. cukrů, bílkovin, apod.), jenţ potřebujeme z vody odstranit.  

        Proces rozkladu organických látek pomocí těchto mikroorganických společenstev 

můţeme označit také jako mineralizaci. Vzhledem k přítomnosti kyslíku obsaţeného ve 

vodě se dělí tento proces na aerobní a anaerobní. 

Aerobní způsob je proces probíhající za přebytku vzduchu. Činnost mikroorganismů 

způsobuji postupem času oxidaci organických látek.  

Anaerobní způsob je proces probíhající za nedostatku nebo nepřítomnosti rozpuštěného 

kyslíku ve vodě. Charakter tohoto pochodu je odlišný, hlavní úlohu v tomto případě hrají 

niţší organismy zejména bakterie, jde o procesy hnilobné.  

        Samočistící procesy ve vodních nádrţích nebo tocích jsou přirozeným procesem, jde o 

přirozený způsob čištění, je to souhrn chemických, fyzikálních a bakteriologických 

procesů. Obou jiţ zmíněných procesů je pouţíváno k čištění vod, obsahujících organické 

znečištění. Při vyšších koncentracích znečišťujících látek a vyšších teplotách se vyuţívá 

proces anaerobního čištění. Při aerobním čištění vod je často pouţíván proces aktivace. 

Aktivační proces spočívá v tom, ţe se do dané nádrţe umístí kal, který jiţ obsahuje kolonie 

bakterií a za uměle připravených podmínek se podporuje jejich činnost. Provádí se 

provzdušňování a ţiviny jsou zabezpečeny přitékající vodou, kterou je třeba pročistit 

(HERČÍK, 2008). 
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         Ve světě se v dnešní době jiţ běţně vyuţívají čistící schopností mokřadů. Pouţívají 

se k čištění a dočišťování splaškových vod, splachů z dálnic a parkovacích ploch a průsaků 

ze skládek pevného odpadu. Dále se pouţívají tako na čištění průmyslových vod, dále na 

odstraňování ropných produktů jak z rafinérií tak z benzínových čerpadel, myček aut a 

lokomotivních dep a dalších širokých oblastí lidské činnosti (VYMAZAL, 2001).  

7.3. Funkce nádrží 

 

        Retenční nádrţe B1, B2, A1 plní podle teoretických úvah funkci (KČOV), ale s tím 

rozdílem, ţe voda neproudí ve vytvořeném podloţním prostoru, ale vtéká volně do nádrţí. 

První dvě nádrţe B1 a B2 plní zejména sedimentační funkci. Vpouštění vody do těchto 

nádrţí se střídá, kdyţ dojde k naplnění jedné nádrţe sedimentem, voda se přesměruje do 

druhé a sediment z první nádrţe se vybere. Voda dále následuje do nádrţe A1, kde jiţ 

probíhá z velké míry odbourávání látek opět pomocí sedimentace, ale jiţ v malé míře, 

hlavní způsob odbourávání zde zajišťuje fytocenóza, v největším mnoţství jsou zde 

zastoupeny druhy Rákos obecný (Phragmites australis) a Orobinec širokolistý (Typha 

latifolia). V našem případě jde o mokřad s horizontálním průtokem vody.  

       Mnoţství některých vypouštěných látek přesahují stanovené emisní limity, proto je 

vody třeba před vypouštěním do recipientu předčistit. Značný problém představují v tomto 

případě např. RAS, které se v přírodě ztěţka eliminují. Pokud se budeme bavit o 

organickém znečištění např. ze sociálních zařízení, hodnoty však nejsou tak alarmující, 

protoţe dochází k naředění s ostatními vypouštěnými vodami (KAMINSKI, 2009).  

 

7.4. Nakládání s důlními vodami 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, vody z dolu Lazy jsou míseny a odváděny do společné jímky  a  

následně odváděny do B1, B2 a A1. U průmyslových vod dochází ještě k úpravě gravitační 

sedimentací v nádrţi D8, coţ je čistírna zaolejovaných vod. Následně odcházejí vody do 

toku Struţka, část vody je však z nádrţe A1 vrácená čerpacím zařízením jako jiţ přečištěná 

voda, která je pouţita k úpravě uhlí (KAMINSKI, 2009).  

       Pouţití důlní vody k úpravě uhlí je jedna z nabízejících se moţností naloţení s důlní 

vodou. Přidání důlní vody do kalového oběhu úpravny uhlí lze zlepšit nebo alespoň 
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negativně neovlivnit průběh sedimentace. Je to jedna z forem vyuţití důlní vody, je 

určitým sníţením produkce salinních důlních vod a jejich vypouštění do recipientů. Tato 

činnost je prospěšná pro zlepšení stavu ţivotního prostředí. Můţe být však praktikována 

pouze po dobu činnosti dolu. 

         Důlní vody, jenţ jsou čerpány na povrch nemůţou být do vodních recipientů 

vypuštěny z důvodu vysokých obsahů solí, zejména potom síranů a chloridů. Vypouštěním 

přílišného mnoţství těchto vod by mohlo ohrozit samočistící schopnost vodního toku. 

Proto jsou tyto vody před vypuštěním do Odry pozdrţeny v soustavě Heřmanických 

rybníků v bývalého Dolu Heřmanice. Dochází zde k postupnému naředění sráţkovou 

vodou (BLÁHOVÁ, GRMELA, 1999).  
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8. Diskuse 

 Uskutečněním tohoto pokusu jsme si ověřili, ţe skutečně dochází k poklesu 

koncentrací sledovaných látek. Jelikoţ jsme dolévali nádoby se vzorky ve sklepě a v garáţi 

předem odebranou důlní vodou skladovanou v šeru a v chladu, zajišťovali jsme určité stálé 

chemické sloţení vody. Tímto pokusem jsme si ověřili klesající tendenci sledovaných látek 

obsaţených v důlní vodě. Na pokus měla vliv také roční doba, můţeme předpokládat, ţe 

by při příznivějších podmínkách např. v letním období, kdy jsou průměrné denní teploty 

vyšší a den trvá déle, byla změna sledovaných koncentrací znatelnější.  

 

 

9. Závěr 

 

 Důlní vody obsahují mnoţství látek, jejichţ hodnoty přesahují limity pro jejich 

vypouštění do recipientu. Přímé vypouštění do recipientu by negativně ovlivnilo ţivotní 

prostředí, vypouštění je proto regulováno. Koncentrace rozpuštěných a nerozpuštěných 

látek obsaţených v těchto vodách je potřeba upravit, tak aby bylo moţné podle platné 

legislativy jejich vypouštění do recipientu. Momentální řešení likvidace důlních vod na 

dole Lazy je poměrně ekonomické. Ke sniţování koncentrací sledovaných látek skutečně 

dochází, jek jsme se mohli přesvědčit v této práci. Můţe však vyvstat otázka, do jaké míry 

byly látky absobované sedimentem nebo kalem. Rád bych pokračoval a navázal na tuto 

bakalářskou práci ve své diplomové práci. Bylo by potřeba zjistit, jaké mnoţství látek bylo 

spotřebováno Rákosem obecným (Phragmites australis) a při dalších procesech 

probíhajících ve vodě, a jaké mnoţství látek se uloţilo v sedimentu u dna, to jiţ však 

nebylo náplní této bakalářské práce. 
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