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Anotace 

Předložená diplomová práce se zabývá vývojem chemismu důlních vod v těžební 

oblasti Hřebečského hřbetu a jejich vlivem na kvalitu povrchových vod ve zkoumané 

lokalitě. V úvodní části práce jsou uvedeny základní geologické a hydrogeologické poměry 

zájmové oblasti, obecná část se zabývá problematikou důlních vod a možnostmi zlepšení 

jejich kvality. V experimentální části jsou zpracovány výsledky terénních měření, 

chemických analýz a hydrobiologického rozboru vod provedených v prostoru Hřebče 

společně se silikátovými analýzami a RTG analýzami dnových sedimentů odebraných na 

vybraných místech ve zkoumané oblasti. Získané výsledky byly následně použity ke 

geochemickému modelování pomocí počítačových programů PHREEQC a GWB 

Standard, které umožňují rychlé a jednoduché zhodnocení jejich chemismu a určení vlivu 

na povrchové a podzemní vody v oblasti. 

Klíčová slova: důlní pole Hřebeč, AMD, geochemické modelování, indexy nasycení, 

vláknité bakterie   

Abstract 

The submitted thesis deals with development of chemism of mine water in mining 

area of Hřebeč ridge and its influence on surface water quality in the area of interest. The 

introduction of the thesis includes basic geological and hydrogeological conditions of the 

area of interest. The general section of the thesis deals with problematic of mine water and 

the possibility of improvement of its quality. The experimental section of the thesis 

elaborates the results of field measurements, chemical analyses and hydrobiological 

analysis of water carried out in the area of Hřebeč along with siliceous analyses and RTG 

analyses of bottom sediments collected at selected points in the area of interest. The 

established results were subsequently used for geochemical modeling using PHREEQC 

and GWB Standard software which enables fast and simple evaluation of their chemism 

and determination of their influence on surface water and groundwater in the area. 

Key words: Mine field Hřebeč, AMD, geochemical modeling, saturation indices, 

filamentous bacteria 
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1. Úvod 

Předložená práce se snaží navázat a rozšířit na již dříve vypracovanou bakalářskou 

práci Geochemie důlních vod na lokalitě Hřebeč. V rámci této práce je zkoumán nejen 

chemismus důlních vod na Hřebči, ale celý výzkum je doplněn i geochemickým 

modelováním těchto vod, určením jejich chemismu na základě Piperova, Durovova a 

Stiffova diagramu. Na vybraných místech lokality došlo k odběru sedimentů, které byly 

usušeny, rozemlety a odeslány k RTG analýze. Výsledky těchto analýz jsou graficky 

znázorněny v rámci textu práce. Dále byl proveden odběr hydrobiologického materiálu, 

který byl analyzován v laboratořích Povodí Odry.    

Důlní vody, jejichž problematikou se tato práce zabývá, představují velký 

environmentální problém spojený s těžbou nerostných surovin a to nejen na území naší 

republiky. Na řešení problematiky související s důlní činností je vykládáno nejen značné 

úsilí lidí ale i nemalé finanční prostředky. 
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2. Vymezení zájmového prostoru a jeho charakteristika 

2.1. Vymezení zájmového prostoru 

Ložiskové pole Hřebeč, kterým se zabývá diplomová práce, je situováno  

na katastrálním území obce Hřebeč. Vesnice Hřebeč je součástí obce Koclířov nacházející 

se v okrese Svitavy. Charakterem sídla připomíná obec malou vesnici, kterou protíná 

rychlostní komunikace R35 spojující hlavní město Prahu se severní Moravou. Proto byl  

na území obce vybudován silniční tunel jehož dominantou se stala kaple sv. Josefa pod níž 

byl tunel ražen. Obec se nachází mezi městy Moravská Třebová, vzdušnou čarou přibližně 

6 km JZ směrem, a okresním městem Svitavy, vzdušnou čarou zhruba 8 km V směrem.  

Pro dokreslení celé situace je v následujícím textu zobrazena mapa (obr. č. 2.1) v níž  

je zájmová lokalita vyznačena a spolu s ní i chráněná ložisková území v blízkém okolí.  

 

   Chráněné ložiskové území 

   Zájmová lokalita 
 

Obr. č. 2.1: Schematické znázornění zájmové lokality (mapový server ČGS, 2012). 
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2.2. Geologie 

2.2.1. Regionálně geologická charakteristika 

Nejstarší strukturní patro zkoumané lokality náleží k orlicko-sněžnické jednotce  

a to k její dílčí jednotce – zábřežské skupině. Horninový komplex zábřežské skupiny  

je tvořen muskovit-biotitickými až biotit-muskovitickými fylity s ultrabaziky a gabroidy.  

Horniny zábřežské skupiny jsou překryty permskými sedimenty orlické pánve.  

Jedná se o hrubě zrnité arkózovité pískovce, petromiktními slepence a písčité prachovce. 

Na permské sedimenty nasedají horniny křídového stáří, jako jsou uhelné prachovce  

a jílovce s polohami pískovců a slepenců, glaukonitické pískovce a křemenné pískovce 

s polohami slepenců, vápnité jílovce, vápnité prachovce a pískovce (spongilitické), jemně 

zrnité vápnité pískovce s glaukonitem a s polohami rohovců, jemně až hrubě zrnité 

glaukonitické pískovce, vápnité jílovce a prachovce (slínovce) s polohami jílovitý vápenců 

a vápnitojílovité glaukonitické pískovce (kalianasové pískovce). Terciérní uloženiny jsou 

zastoupeny vápnitými jíly, místy s polohami písků a štěrků. Kvartérní uloženiny 

představují fluviální písčité štěrky, spraše a sprašové hlíny (Rejchrt, 2001). 

2.2.2. Sedimenty křídového stáří 

Pojmenování křídového útvaru pochází z latinského slova creta-křída, která 

představuje horninu charakteristickou pro toto geologického období. Křídový útvar 

zaujímá časový interval o délce přibližně 80 milionů let (přibližně 140 - 65 Ma)  

a mezinárodně se dělí na spodní (berrias - alb) a svrchní oddělení (cenoman - mastricht). 

Toto geologické období se vyznačuje zrychleným rozpadem superpevniny Gondwany  

a postupným osamostatňováním kontinentů.  Postupně tak došlo k oddělení Afriky od Jižní 

Ameriky, Madagaskaru od Afriky, Indie od Antarktidy (Chlupáč et al., 2002). 

Následkem rozsáhlé cenomanské transgrese, kdy došlo ke globálnímu vzestupu 

mořské hladiny o 200 - 300 m, došlo k zaplavení níže položených částí pevnin  

a tím i k ovlivnění vývoje organického života. Klima tohoto období by se dalo 

charakterizovat jako teplé, přestože určité výkyvy teplot byly zaznamenány a to zejména 

ve stupních valanginu a aptu.  Přítomnost klimatických výkyvů naznačuje často dobře 

vyvinutá cykličnost různých řádů (např. střídání poloh vápenců a vápnitých jílovců nebo 

slínovců) v sedimentech křídového stáří. Během spodní křídy docházelo k vzestupu 
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hladiny světového oceánu a ke zvlášť nápadné globální trangresi došlo v cenomanu  

a ve spodním turonu. K silnému ústupu hladiny světového oceánu pak došlo až ke konci 

křídy (Chlupáč et al., 2002). 

Typickou horninou tohoto geologického období je psací křída,  

což je z petrografického pohledu jemnozrnný bělavý vápenec bohatý na zbytky 

mikroorganismů. Výskyt uloženin psací křídy je rozšířen zejména v severozápadní Evropě, 

její jednotlivé analogie se však vyskytují i v jiných částech světa. Na území ČR uloženiny 

psací křídy chybí, za její vzdálenou obdobu lze považovat tzv. opuky (pevné vápnité 

horniny s proměnlivým obsahem křemenného prachu, jílu a karbonátů). Během křídy 

docházelo v alpsko - karpatské oblasti k prvním nápadným projevům alpinského vrásnění, 

kdy před cenomanem je to tzv. austrijská fáze, v turonu mediteránní fáze a koncem křídy 

jde o laramickou fázi alpinského vrásnění (Chlupáč et al., 2002). 

Uloženiny křídového útvaru mají na území České republiky značné rozšíření. 

Největší plochu zaujímá česká křídová pánev, která patří k soustavě evropských 

epikontinentálních pánví. K nim patří i opolská pánev, zasahující na území České 

Republiky v Osoblažském výběžku. Křídové uloženiny jihočeských pánví 

(českobudějovická a třeboňská) jsou odlišné a jsou příkladem výplně vnitřních depresí se 

sladkovodním případně brakickým režimem. Výskyty křídových hornin na jižní Moravě, 

nacházejících se vesměs pod mocným pokryvem mladších uloženin, náleží okrajovému 

areálu Tethydy, k níž patří i uloženiny křídového stáří, které se společně s terciérními celky 

podílejí na stavbě příkrovů flyšového pásma Západních Karpat (Chlupáč et al., 2002). 

Česká křídová pánev je největší dochovanou sedimentační pánví na území ČR. 

Pokrývá část severní poloviny Českého masívu o rozloze asi 14 600 km2 a sahá v délce 

290 km od okolí Drážďan až na severozápadní Moravu. Původní rozsah pánve byl ještě 

větší, na což lze usuzovat z toho, že okrajové uloženiny nejsou většinou zachovány  

a podlehly pokřídové erozi. Je pravděpodobné, že pánev ve středních Čechách sahala  

až k tehdejší nízké elevaci Brd, Hřebenů a východněji do Posázaví, i když krystalinické 

elevace na Kutnohorsku, Kolínsku a v okolí Železných hor naznačují složitý průběh břežní 

linie se skalnatými mysy a ostrovy (Chlupáč et al., 2002). 

Česká křídová tabule byla v prvotním stádiu založena v oslabené a k mobilitě 

náchylné obloukovité části Českého masívu mezi jeho jádrem, tvořeným moldanubickou 
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krou a Barrandienem, a severní periferií masivu, budovanou horninami sasko-durynské 

zóny včetně západosudetské oblasti. V této době tvar pánve patrně kopíroval průběh 

permokarbonských pánví. Působením pohybů v zemském plášti při procesech alpinského 

vrásnění, které formovaly alpsko-karpatskou soustavu, byla oživena subsidence celé zóny 

oslabené již při variské orogenezi. Po období sladkovodní sedimentace došlo k rozsáhlé 

cenomaské trangresi a do klesající zóny se dostalo moře, které postupně rozšiřovalo svůj 

areál až do doby spodního coniaku (Chlupáč et al., 2002). 

Ústup moře nastal během stupně santonu. I přesto, že mořská záplava trvala jen asi 

deset milionů let, dosahuje mocnost svrchnokřídových uloženin řádů set metrů (maxima 

v osní části pánve, v linii Děčín-Hradec Králové, na SZ až 1100 m). Výplň pánve tvoří 

v převážné míře klastické uloženiny různé zrnitosti, v mořských uloženinách se uplatňuje  

i sedimentace karbonátová (slíny, slínovce, opuky i vápence). Cenomanské uloženiny jsou 

svým složením i vznikem různorodé, v nižší části jsou hojné uloženiny říční a jezerní, 

v blízkosti plochého mořského pobřeží nalézáme usazeniny lagun, pískových bariér  

a pláží, při skalnatém pobřeží slepence a biogenní vápence, v mělkém moři široce 

rozšířené křemenné, výše i glaukonitické pískovce (Chlupáč et al., 2002). 

Od doby spodnoturonské transgrese, která definitivně zformovala pánev, lze pozorovat 

rozrůznění facií do dvou základních typů: 

a) Facie kvádrových pískovců, které jsou více či méně zřetelně cyklicky zvrstvené, 

tvoří tělesa o mocnosti až několika set metrů. Bývají charakteristické pro oblasti, 

kam zasahoval přínos písčitého materiálu z ploché pevniny, např. z tzv. 

západosudetského ostrova, tvořeného horninami lužického plutonu a krystalinika. 

Takovýto vývoj je typický pro oblast mezi Drážďany a širším okolím Mladé 

Boleslavi a pro centrální části vnitrosudetské pánve na Broumovsku. Litologickým 

vývojem jsou pískovce náchylné k hluboké erozi, díky níž vznikla tzv. skalní města 

v různých částech severních Čech (Chlupáč et al., 2002). 

b) Facie vápnitých jílovců a slínovců („opuk“) s přechody do jílovitých vápenců. 

Vrstevní sledy často ukazují na cykličnost různých řádů (např. střídání slínů  

a karbonátů). Jílovito-karbonátové facie jsou části pánve, které jsou vzdálené  

od pobřežních oblastí a mají tedy omezený přínos pevninského materiálu  

(Chlupáč et al., 2002). 
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c) Obě facie jsou spjaty s pozvolnými, často prstovitými přechody a posuny v jejich 

rozšíření, které je ovlivněné místními vlivy i globálními událostmi (klimatickými, 

eustatickými změnami mořské hladiny), což způsobuje rozmanitost výplně pánve 

(Chlupáč et al., 2002). 

2.2.3. Geneze ložiskové oblasti 

Předcenomanský reliéf v širším okolí Hřebče se celkově ukláněl k jihu a v jeho 

střední části probíhalo paleoúdolí přibližně S – J směru, s navazujícími bočními údolíčky. 

Na jihu, u Kamenné Horky, se údolí propojovalo s malonínsko – semanínskou depresí. 

Sníženina (S - J) přecházela směrem k západu v relativně rozsáhlou elevaci,  

která oddělovala okrajovou hřebečsko-kamenohorskou oblast od hlavní malonínsko-

semanínské deprese na západě. Pro paleomorfologii okolí Hřebče byl určujícím směr  

SSZ - JJV. Zlomové pásmo, které postihuje křídová souvrství JZ části ložiskové oblasti 

Hřebeč má směr téměř stejný s průběhem hlavního předcenomanského údolí.  

Hlavní severojižní deprese byla v severní části velmi plochá a směrem k jihu se poněkud 

zahlubovala. V severní a jižní části Hřebče, tam kde navazovala boční údolí, se deprese 

poněkud rozšiřovala. Příčný profil údolí v oblasti Hřebče byl asymetrický, východní svah 

údolí byl povolnější, západní příkřejší. Vodní toky předcenomanského období 

odvodňovaly území směrem k jihu, do moře alpsko-karpatské geosynklinály.  

Během vzestupu mořské hladiny došlo nejprve k zatopení nejjižnějších částí území, vodní 

toky z nedalekého pobřeží na severovýchodě si však zachovaly svá koryta i pod hladinou 

jezera. O něco později, v období vzniku horní a částečně i spodní sloje, kdy byl již původní 

reliéf jezerního dna předcházejícími sedimentačními a erozivními pochody setřen, si toky  

i nadále alespoň přibližně zachovaly stejný směr jako v nejstarším období cenomanu,  

kdy byl jejich průběh určován údolími (Kameník, 1978). 

Období vzniku slojí je charakterizováno klidnou jezerní sedimentací. V profilu slojí, 

od báze nahoru, dochází k ubývání písčitosti a stoupá obsah Al2O3. V horní sloji vzrůstá  

i obsah uhelné příměsi. Uložením proplástků ve střední části slojových poloh došlo 

z ložiskového hlediska k narušení pravidelného vývoje spodní i horní sloje.  

Malý a krátkodobý pokles erozivní báze území narušil klidnou slojovou sedimentaci.  

Tato změna zasáhla celou oblast, ale nejvýrazněji se projevila v místech průběhu vodních 

proudů a jejich bezprostředním okolí. Intenzita eroze spodní části sloje a výsledná 
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petrografická povaha proplástků závisela na síle proudu. Další eroze slojí nastala v začátku 

ukládání nadložních cyklů, která nejsilněji postihla spodní sloj. Naopak horní sloj byla 

postižena minimálně. Prostředí sedimentace v cenomanu v okolí Hřebče měla až do konce 

3. cyklu sladkovodní charakter. Až po uložení uhelného jílovce horní sloje, došlo 

k rozsáhlé záplavě a proniknutí mořské vody i do této oblasti a vzniku přechodného 

souvrství cenomanu. V jeho centrální části, následkem poklesu hladiny, došlo v okolí 

Hřebče, vlivem blízkého pobřeží na SV, k přechodnému vyslazení jezera a ke vzniku sloje 

“d“. Výše ležící glaukonitické pískovce jsou už typicky mořské sedimenty  

(Kameník, 1978). 

2.3. Důlní pole Hřebeč 

Při získávání nerostných surovin vzniká spousta environmentálních problémů, které 

mohou své okolí zatěžovat dlouhou řadu let i po skončení těžby zájmové suroviny. Jeden 

ze specifických environmentálních problémů představují důlní vody, které jsou pro okolní 

prostředí zpravidla dlouhodobou zátěží. Příkladem negativního vlivu důlních vod na okolní 

prostředí může být dřívější podzemní těžba žáruvzdorných jílovců v oblasti Hřebečského 

hřbetu.  

V prostoru Hřebečského hřbetu započala těžba již v druhé polovině 18. století,  

kdy zde bylo dobýváno nepříliš kvalitní uhlí cenomanského stáří. Na konci 19. století  

se dostala do popředí těžba žáruvzdorných jílů a jílovců, které uhelné sloje doprovází.  

Ložiskový význam žáruvzdorných jílů a jílovců se nakonec ukázal být daleko větší než 

nekvalitního uhlí cenomanského stáří. V roce 1904 byla zahájena těžba žáruvzdorných 

jílovců na dole Václav-Theodor a totožné pojmenování nese i štola, kterou byla tato část 

ložiska otevřena a zároveň odvodňována. Během první poloviny 20. století došlo 

v hřebečské oblasti k značnému rozšíření těžby keramických jílovců a výroby páleného 

ostřiva do šamotu. Ložisko bylo prakticky bez přerušení těženo až do konce 20. století 

(Vacht let al., 1986). 

2.4. Hydrogeologie 

Hydrogeologické rajony jsou definovány na základě geologických, 

hydrogeologických, hydrologických, klimatických a morfologických charakteristik tak, 
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aby každý rajón splňoval základní kritéria bilanční jednotky s jasně vymezenými 

okrajovými podmínkami a všemi fázemi oběhu vody (Rejchrt, 2001).  

V širším okolí zájmové oblasti se nacházejí hydrogeologické rajóny, jejichž přehled 

je uveden v tabulce č. 2.1. Vlastní zájmové území je situováno v hydrogeologickém rajónu 

Ústecká synklinála v bezprostřední blízkosti hranice hydrogeologického rajónu Poorlický 

perm. 

Tabulka č. 2.1: Přehled vybraných hydrogeologických rajonů na území mapového listu  
14-344 Moravská Třebová (Rejchrt, 2001). 

Přehled  vybraných hydrogeologických rajónů na území mapového listu  

14 - 344 Moravská Třebová 

Číslo 

rajónu 
Název rajónu 

4232 Ústecká synklinála v Povodí Svitavy 

4280 Velkoopatovická křída 

5212 Poorlický perm-jižní část 

4270 Vysokomýtská synklinála 

 

Hydrogeologický rajon 4232 Ústecká synklinála představuje protáhlou artézkou 

pánev na západě omezenou potštenjskou antiklinálou vůči rajonu 4270 Vysokomýtská 

synklinála. Východně od rajonu Ústecká synklinála se rozprostírá hydrogeologický rajon 

5212 Poorlický perm – jižní část. Hranice těchto regionů má erozně denudační, lokálně i 

tektonicky modifikovaný charakter. Sedimenty svrchní křídy rajonu 4280 Velkoopatovická 

křída vytváří morfologicky výrazný, na západě a severu tektonicky a na východě 

transgresivně omezený hřbet (Rejchrt, 2001). Schématická situace je znázorněna na  

obr. č. 2.2. 

Hydrogeologické poměry ložiskové oblasti Hřebečského hřbetu mají obdobný 

charakter jako jiné oblasti České křídové tabule, kdy rozdílná propustnost jednotlivých 

souvrství hornin křídového stáří umožňuje vznik několika horizontů podzemních vod. 

Nejhlubší horizont je zde představován  pískovci sladkovodního cenomanu, které jsou   

polohami jílovců rozděleny na jednotlivé subhorizonty. Chemické složení vod 

sladkovodního cenomanu bývá ovlivněno oxidací pyritu, který se hojně vyskytuje 
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v jílovcích obsahujících organickou hmotu. V závislosti na množství pyritu a intenzitě 

oxidačních procesů se hodnota pH vody může snižovat až na 2,5 a koncentrace Fe2+  

a SO4
2- může dosahovat až 1000 mg/l respektive 3800 mg/l.  Infiltrace atmosférických 

srážek do horizontu sladkovodního cenomanu je velmi omezená vzhledem k malé rozloze 

výchozů. Předpokládá se tedy, že k infiltraci vody dochází přestupem vod z horizontu 

spodnoturonského a to především prostřednictvím poruchových linií, případně i průsakem 

pískovci mořského cenomanu. Další horizont podzemních vod se nachází v horninách 

spodního turonu. Chemickým složením odpovídají kalcium-hydrokarbonátovým, středně 

mineralizovaným vodám. Obsah železa je nízký, takže mohou být využity pro zásobování 

jako pitné vody. Z hlediska zásobování podzemní vodou lze považovat za nejvýznamnější 

horizont vyvinutý v souvrství  střednoturonského stáří, ve kterém dochází k přímé 

infiltrace atmosférických srážek (Vachtl et al., 1986). 

Z hlediska negativního ovlivnění kvality podzemních a povrchvých vod hraje 

rozhodující úlohu horizont sladkovodního cenomanu. Sladkovodní cenoman byl ovlivněný 

dřívější těžbou žáruvzdorných jílovců.  

Litologické poměry křídy v úseku Hřebče jsou známy z mnoha dřívějších vrtných  

a důlních prací. Prvé hlubší vrty v roce 1908 provedlo Vítkovické těžařstvo. K detailnímu 

poznání geologie cenomanu v celém úseku Hřebečského hřbetu přispěly průzkumné práce, 

jež zde prováděl od roku 1956 Geologický průzkum, n. p., Brno (Vachtl et al., 1986). 

 Na ložisku Hřebeč se zachoval úplný sled křídových sedimentů od sladkovodního 

cenomanu až po souvrství středního turonu. 

a) Podloží křídy – jedná se o permské sedimenty pro vodu nepropustné až špatně 

propustné. Perm je zastoupen zelenošedými pískovci až slepenci na styku s křídou 

zkaolinizovanými (Kameník, 1972). 

b) Sladkovodní cenoman – je tvořen středně až jemnozrnnými pískovci i prachovci 

s větším obsahem limonitu. Puklinová a průlinová propustnost je charakteristická 

pro pískovce tohoto horizontu, což bylo prokázáno průzkumnými a báňskými 

pracemi. Na stropu sladkovodního cenomanu jsou vyvinuty polohy žáruvzdorných 

jílovců a sedimentů odpovídající brakickému cenomanu, které jsou prakticky 

nepropustné. (Kameník, 1972). 
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c) Mořský cenoman – je tvořen glaukonitickými pískovci středně až jemnozrnnými, 

většinou velmi dobře diageneticky zpevněnými. Pískovce jsou charakteristické pro 

oblast Hřebečského hřbetu. Uvedená charakteristika definuje tyto horniny jako 

nepropustné pro vodu (Kameník, 1972). 

d) Spodní turon – je zastoupen dvěma souvrstvími označovanými I a II. Souvrství I  

je na bázi tvořeno hrubozrnným rozpukaným slinitým pískovcem, vyšší část tvoří 

opuky ve střídavém sledu se spongolitickými pískovci. Výše uvedené horniny mají 

poměrně dobrou puklinovou propustnost, která se lokálně může měnit vlivem 

selektivního rozpukaní. Souvrství II je tvořeno spongolitickými pískovci  

až siltovci, místy spongolitickými pískovci s glaukonitem. Propustnost souvrství II 

lze charakterizovat obdobně jako tomu bylo v předcházejícím souvrství.  Souvrství 

I a II jsou využívána jako jímacími hydrogeologické struktury pro II. brněnský 

vodovod (Kameník, 1972). 

e) Střední turon – je zastoupen jemnozrnnými písčitými slínovci a spongolity 

s příměsí glaukonitu, místy se vyskytují i vápnité vložky. Propustnost je nízká, 

puklinová, lokálně je souvrství i nepropustné (Kameník, 1972). 

Generelní směr proudění podzemní vody v zájmové oblasti je směrem k JZ,  

kde se nachází jímací oblast II. brněnského vodovodu. Důlní vody vlivem změněného 

chemismu představují riziko negativního ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod 

a nejen pro tento region. Zejména s ohledem na to, že směr proudění podzemních vod  

je směrem k JZ mohou tyto vody představovat riziko negativního ovlivnění jakosti vod 

jímaných z infiltrační oblasti II. brněnského vodovodu. Brněnský vodovod poskytuje 

pitnou vodu pro široké spektrum lidí a v případě jeho negativního ovlivnění  

by to znamenalo problémy se zásobováním pitnou vodou pro obyvatelstvo. Pro dokreslení 

situace na Hřebči je zde uveden názorný obrázek, který naznačuje směr proudění 

podzemních vod a povrchových vod vytékajících z důlních prostor. 
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 Směr odtoku podzemních vod 

    Směr odtoku důlních vod 

    Vymezení Hřebečského hřbetu 

     Štola Václav Theodor 

   4232      Označení hydrogeologického rajónu  

Obr. č. 2.2: Schematické znázornění podzemního a povrchového odtoku vod z Hřebčského 

hřbetu (www.mapy.cz). 

2.5. Hydrologie 

Z hydrogeologického pohledu se zájmové území (mapový list 14–344  

Moravská Třebová) rozprostírá podél hlavní evropské rozvodnice, která svým 

komplikovaným průběhem odděluje úmoří Severního a Černého moře. Hlavní evropská 

rozvodnice neplní úplně dělící funkci pro podzemní vody. Regionální drenážní bázi území 

jižně od hlavní evropské rozvodnice tvoří v jeho JZ části (jižní část Ústecká brázdy, 

západní svahy Hřebečského hřbetu) řeka Svitava. Moravskotřebovskou kotlinu, východní 

svahy Hřebečského hřbetu a severní část Maloníské vrchoviny drénuje Třebůvka 

s levostrannými přítoky Kunčinského, Hraničního, Údánského a Hřebečovského potoka. 
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Obě řeky odvádí povrchové vody do řeky Moravy a patří tak k úmoří Černého Moře 

(Rejchrt, 2001). 

Hydrografická síť je relativně jednoduchá a zajímavá tím, že Hřebečský hřbet  

je geografickým rozvodím mezi Severním mořem a Černým mořem. Do povodí Moravy 

odtéká několik menších potůčků od Mladějova až po Křenov. Voda z periodických 

pramenů napájí potok tekoucí přes Koclířov, který se potom vlévá do Třebovky  

a ta se vlévá do Labe (Kameník, 1972). 

2.6. Klimatické poměry 

Zájmové území je součástí jediné klimatické oblasti a to mírně teplé oblasti B s mírně 

teplým, mírně vlhkým, vrchovinovým klimatem. Průměrné roční srážkové úhrny (900 mm) 

je možno očekávat ve vrcholových polohách návětrného SZ úbočí Hřebečského hřbetu. 

Průměrné hodnoty teplot v oblasti se pohybují v rozsahu 6,5 – 7,5 0C (Rejchrt, 2001). 

Hlavní srážková činnost v zájmové oblasti je v měsících květnu až srpnu. Během 

období s hlavní srážkovou činností se měsíční průměr úhrnu srážek pohybuje v rozmezí  

80 – 90 mm a v měsících květnu – srpnu je průměrná měsíční hodnota srážek do 50 mm 

(Kameník, 1972). 
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3. Obecná charakteristika problematiky důlních vod 

3.1. Kyselé důlní vody 

„Za důlní vody lze považovat podzemní, povrchové nebo srážkové vody,  

které pronikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostor 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“ (citace Zákon 44/88 Sb.). Důlními prostorami jsou chápána všechna 

důlní díla a dále vyrubané, zavalené nebo založené prostory v hlubinných dolech, prostory 

po vytěženém ložisku v lomu, hliništi nebo po těžbě štěrku a písků z vody  

(Blažko a Grmela, 2004).  

Kyselé důlní vody (acid mine drainage, AMD) většinou vznikají všude tam, kde 

dochází k oxidaci sulfidických rud, zejména v místech podzemní a povrchové těžby 

sulfidických rud, oblasti těžby uhlí s vysokým obsahem sulfidů, ale i jiných rozsáhlých 

odkryvů například velkých staveb. Ekvivalenty AMD mohou vznikat i oxidací přirozených 

výchozů sulfidických rud anebo oxidací síry, H2S a SO2 na vulkánech  

(Stumm a Morgan, 1996). Na základě působení chemických a biochemických reakcí 

dochází k oxidaci sulfidických rud a tím k mobilizaci kovů a síry. V důsledku těchto reakcí 

vznikají tak extrémně mineralizované vody, které jsou typické svým nízkým pH  

a vysokým obsahem síranů a kovů (Bigham a Nordstorm, 2000). Hlavním kriteriem pro 

vznik AMD je celkový povrch sulfidů, který je vystaven oxidaci a doba oxidace. Vlivem 

nerovností a prasklin může být povrch důlního díla, který je vystaven oxidaci, až 160x 

větší oproti předpokladu. Povrch hald je značný, neboť mohou nabývat až stametrových 

mocností a jejich rozloha dosahuje i několika km2 (Blowes et al., 2004). Výrazným 

činitelem, který limituje míru povrchové oxidace a propustnost haldy pro vodu a kyslík je 

zrnitost haldoviny. Vlivem působení vnějších exogenních činitelů a času dojde k oxidaci  

a vyluhování svrchních vrstev haldy. V těchto místech pak vznikají sírany a silně 

hydratované Fe-oxidy. Důsledkem oslabení svrchních vrstev haldy může dojít k vysrážení 

cementačních vrstev na tělese haldy, které bývají obohaceny těžkými kovy. Cementační 

vrstvy mohou obsahovat oxidy, hydroxidů a hydrooxidů železa a dále z hydroxysíranů 

železa a hliníku. Tvorba AMD v haldách je komplexní a složitý proces, při němž dochází 
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zároveň k tvorbě kyselých vod, neutralizaci kyselosti hlušinovými minerály a srážení 

železitých sloučenin. Výsledný vznik AMD je závislý na celé řadě faktorů, jakými mohou 

být zrnitost a propustnost haldoviny, množství a umístění sulfidů v haldě, přítomnost 

karbonátů a železitých sraženin, vlhkost, teplota a rychlost difuze či konvekce kyslíku atp. 

(Blowes a McGregor, 2002). 

3.1.1. Neutralizace kyselých důlních vod 

 Roztoky vznikající při zvětrávání sulfidů mívají výrazně nízké pH a proto velmi 

silně reagují se svým okolím. Těžená užitková surovina bývá v místě výskytu doprovázena 

hlušinovým materiálem, který při styku s kyselými roztoky může způsobit jejich částečnou 

až úplnou neutralizaci. K takovýmto  reakcím patří rozpouštění karbonátů, hydroxidů 

hliníku a železa a silikátů. Karbonáty jako kalcit, dolomit, ankerit a siderit případně jejich 

směsi jsou nejhojnějšími minerály, které mohou výrazně pufrovat pH v systému. Při jejich 

rozpouštění jsou AMD téměř neutralizovány, avšak během této reakce se zvyšuje alkalita 

vody a dochází k uvolňování zejména vápníku, hořčíku, železa a manganu  

(Blowes et al., 2004). 

Proces rozpouštění karbonátů je poměrně rychlý a udržuje neutrální pH (6,5 - 7,5) 

systému až do jejich vyčerpání. Jako vedlejší produkt této neutralizace vzniká sádrovec  

a anhydrit. Po vyčerpání karbonátů dojde ke snížení pH až do ustavení rovnováhy 

s nejrozpustnějším hydroxidem. Na základě teoretických poznatků by se mělo jednat  

o amorfní Al(OH)3 či minerál gibbsit, pH je 4,0 – 4,3 (Dold, 2002). 

  Vedle karbonátů obsahuje hlušinový materiál velké množství silikátů, které také 

podléhají procesu rozpouštění. Rozpouštění silikátu není dostatečně rychlý proces, aby 

dokázal pufrovat pH systému na určitou konkrétní hodnotu. Během této reakce dochází ke 

spotřebovávání H+ a k uvolňování významných množství H4SiO4, Al3+ a celé řady jiných 

kationtů v závislosti na konkrétním složení minerálů. Limitujícím faktorem pro množství  

a rychlost rozpouštění silikátů je zejména složení daných minerálů a míra kyselosti důlních 

vod. Rychlost rozpouštění silikátů je mnohem pomalejší proces v porovnání  

s rozpouštěním hydroxidů a oxidohydroxidů kovů a velmi výrazně pomalejší proces než 

rozpouštění karbonátů Míra rozpustnosti Al3+ je v silně kyselých AMD kontrolována 

sírany jako jsou alunit či jurbanit. Mezi další minerály, které mohou vznikat, jsou gibbsit, 

smektity, kaolinit a další jílové minerály (Blowes et al., 2004).  
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3.1.2. Remediace kyselých důlních vod 

Opatření proti kyselým důlním vodám mohou být aktivní nebo pasivní. V případě 

aktivních opatření se používají postupy, které vedou k neutralizaci kyselých důlních vod 

nebo postupy, které se snaží zamezit jejich vzniku. V případě aktivní neutralizace kyselých 

důlních vod vzniká jako vedlejší produkt čistý sádrovec či anhydrit. Vedle nich při těchto 

postupech dojde často k vysrážení ferrihydritu či goethitu, které mohou za příznivých 

podmínek dosahovat vysoké čistoty (Buřival, 2007).  

Jednou z pasivních metod používaných pro zamezení dalšího vzniku kyselých 

důlních vod je omezení přísunu kyslíku do prostředí, čehož lze dosáhnout překrytím 

haldoviny vrstvou z odpadních kalů či organického kompostu, ve které dochází k redukci 

obsahu kyslíku v infiltrujících vodách a tím se snižuje i možnost oxidace sulfidů.  

Tato metoda může způsobit i redukci oxidované frakce v haldovině a její uvolnění  

do podzemních vod. Navíc se redukovatelná frakce může vyznačovat zvýšeným obsahem 

těžkých kovů. V minulosti byly prováděny experimenty s rostlinami na takto ošetřených 

haldách a prokázaly zvýšené obsahy těžkých kovů v rostlinách (Blowes et al., 2004). 

Organický materiál (kompost, piliny, listí, organické kaly) se používá  na stavbu 

redukčních bariér přímo v místech toku AMD. Hlavními produkty redukčního srážení jsou 

monosulfidy železa (např. mackinawit Fe1-xS) a v přítomnosti karbonátů i siderit.  

Pyrit a elementární síra vznikají pouze výjimečně. Účinnost těchto bariér s postupem času 

klesá (Buřival, 2007).  

Dalším příkladem z pasivních metod může být zatopení haldoviny vrstvou vody,  

tak aby došlo k zamezení přístupu kyslíku. V počáteční fázi dochází k oxidaci povrchové 

vrstvy haldy a vývoji železitých sedimentů na jejím povrchu, později se oxidace zastaví. 

Detailně se problematikou přenosu kyslíku v zatopené a saturované haldě se zabývali 

Damgaard a Elberling. Tito autoři dochází k závěru, že dostatečně silná vrstva dokáže 

poměrně významně omezit tvorbu AMD. Jiní vědci jsou k metodě skeptičtí.  

Překrytí povrchu haldy saturovanou vrstvou jílů může efektivnost zatopení ještě zvýšit. 

Metodu lze používat i ve velmi chladných podmínkách, kdy dochází ke značnému poklesu 

rychlosti difuze O2, což převáží zvýšení rozpustnosti O2 díky nižší teplotě (Buřival, 2007). 

Aktivní metody většinou vyžadují stálý přísun chemikálií po dlouhou dobu a tím 

jsou značně finančně náročné v porovnání s pasivními metodami a proto je snaha vyvíjet  
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a používat výše uvedené pasivní metody, případně maximálně využívat samočistících 

mechanizmů ke kterým v přírodě dochází.  

Poměrně často je používán k neutralizaci kyselých vod vápenec, dolomit, oxid 

vápenatý či hydroxid vápenatý. Při použití tohoto postupu může dojít k uvolnění až 40% 

síranových anionů, které jsou součástí železitých sraženin. Železo uvolňováno není, pouze 

přechází do stabilních fází při vyšším pH. Při příliš velkém nárůstu pH může dojít  

i k uvolnění těžkých kovů sorbovaných v železitých sraženinách. Metodu není 

nejvhodnějšího používat na lokalitách s výskytem As sulfidů, protože zvyšování pH vede 

k podstatnému urychlení jejich oxidace a tím i mobilizaci As. Na základě vědeckých 

poznatků A. Foose, který dochází k závěru, že oxidohydroxidy železa sedimentují  

na vápenci a tím zamezují jeho další interakci s kyselými vodami. Doporučují proto 

používat k neutralizaci směs vápence a písku nebo pískovce, kdy sraženiny sedimentují 

přednostně na písku či pískovci (Buřival, 2007). 

Při srážení železitých sloučenin dochází k sorpci značného množství těžkých kovů, 

proto je snaha o to, aby toto srážení probíhalo co nejrychleji. V minulosti vědci zkoumali 

využití granulovaného kovového železa pro remediaci kyselých vod. Při jeho využití 

dochází k rychlému srážení železitých sloučenin, adsorpci dalších kovů z roztoku  

a zároveň neutralizaci vod. Tato metoda je velmi rychlá a efektivní, její zjevnou 

nevýhodou je problematické použití, pokud vody nejsou dostatečně kyselé (Buřival, 2007). 

3.2. Geochemie Fe, Mn a SO4
2- 

3.2.1. Železo 

Železo je kovový prvek s protonovým číslem 26 a relativní atomovou hmotností 

55,8. Náleží do osmé vedlejší skupiny Mendělejevovy periodické tabulky a jeho hustota  

je 7,874 g/cm3. Vlastností železa je schopnost tvořit 4 stabilní a 22 nestabilních izotopů.  

Ze všech možných izotopů železa je nejvíce zastoupen izotop 56Fe (téměř 92 %).  

Oxidační stavy, kterých může Fe nabývat jsou II, III, IV a VI (Reimann a Caritat, 1998). 

V zemské kůře představuje Fe čtvrtý nejhojněji zastoupený prvek, s průměrnou 

koncentrací zhruba 56 g/kg. Nejvyšší obsahy železa vykazují ultramafické horniny  

(94 g/kg), méně pak gabra a bazalty (86 g/kg), břidlice (55 g/kg), droby (44 g/kg) granity  

a granodiority (20 g/kg) a vápence (5 g/kg) K nejběžnějším železným rudám patří pyrit 

FeS2, hematit (krevel) Fe2O3, magnetit Fe3O4, limonit Fe2O3*nH2O a siderit FeCO3.  
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Jako nejznámější minerály železa můžeme uvést magnetit Fe3O4, hematit Fe2O3, goethit 

FeOOH, siderit FeCO3, pyrit FeS2, pyrhotin FeS, chalkopyrit CuFeS2, arzenopyrit AsFeS, 

méně známé jsou wustit FeO, vivianit Fe3(PO4)2*8H2O, melanterit FeSO4*7H2O,  

lawrencit FeCl2, ferrosilit FeSiO3, bornit Cu5FeS4 a mnohé další. Železo bývá také 

zastoupeno v mnoha horninotvorných minerálech, jakými mohou být olivíny, pyroxeny, 

amfiboly, slídy, granáty, spinelidy (Kopřiva, 2001). 

V případě pouhého rozpouštění rud železa, bez toho aniž by docházelo k jiným 

chemickým reakcím, se vody obohacují železem jen málo. Poměrně vysoké koncentrace 

železa se vyskytují v kyselých důlních vodách v místech, kde dochází k oxidaci 

sulfidických rud, především pyritu. Tato reakce je uvedena v následujícím textu (chemická 

reakce č. 2). Železo se může ve vodách vyskytovat v rozpuštěných a nerozpuštěných 

formách, které jsou závislé především na hodnotě pH, oxidačně-redukčním potenciálu  

a komplexotvorných látkách přítomných ve vodě (Pitter, 2009).  

Analyticky lze stanovit železo ve vodách jako celkové železo, rozpuštěné železo, 

nerozpuštěné železo a železo organicky vázané. Ve vodách nabývá železo nejčastěji 

oxidačního stupně II a III. V případě bezkyslíkatého (anoxického) redukčního prostředí 

podzemních vod a povrchových vod u dna nádrží a jezer se vyskytuje železo v oxidačním 

stupni II, což limituje jeho rozpustnost (Pitter, 2009). 

 V přírodních vodách se koncentrace Fe pohybuje v rozmezí 1 - 40 ppm, obvykle 

však < 5 ppm. V povrchových vodách železo běžně vystupuje jako Fe2+ a Fe3+. Dvojmocné 

železo je mobilnější, avšak v oxidačních podmínkách se mění na trojmocné, které  

je stabilní (viz chemická reakce č. 1). Z tohoto důvodu vykazují přírodní vody poměrně 

malé množství rozpuštěného železa, neboť Fe3+ se vysráží v podobě různých minerálů 

(oxidů, hydroxidů, karbonátů atp.) (Delany and Lundeen in Kopřiva, 2001). 

Fe2+=Fe3+ + e-           (1)  

Pohyblivost železa v kyselých, neutrálních a zásaditých podmínkách je obdobná 

jako v podmínkách redukčních, kdy je označována za nízkou. K nejpodstatnějším 

geochemickým bariérám se řadí oxidace, nárůst pH, srážení ve formě oxidů, hydroxidů  

a hydroxidů, případně srážení s jinými kovy (Reimann a Caritat, 1998). 

 Dvojmocné i trojmocné železo vytváří celou škálu organických a anorganických 

komplexů. Komplexní sloučeniny tvoří snáze iont Fe3+ v porovnání s Fe2+.  

Tvorba komplexů Fe3+ může mít za následek stabilizaci systému i v redukčních 
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podmínkách (Stumm a Morgan, 1996). Přítomnost Fe komplexů může značně ovlivnit 

koncentraci ostatních složek systému, neboť tyto mají značné sorpční schopnosti.  

Na základě experimentu, jenž se zabýval redistribucí toxických prvků v říčních 

sedimentech vyplývá, že až 45% chromu, 30% niklu a 20% zinku z celkového obsahu 

těchto kovů v říčním sedimentu bylo sorbováno na hydratovaných Fe hydrooxidech. 

Rychlost srážení hydroxidů železa je závislá především na iontové síle roztoku. V případě 

vysokých koncentrací rozpuštěných solí dochází k urychlení srážení Fe (Borovec, 2000).  

V poslední době se v souvislosti s problematikou železa ve vodách se setkáváme 

s pojmem „Acid Mine Drainage“. Tento jev je charakteristický pro těžební oblasti,  

ve kterých dochází ke zvětrávání sulfidických minerálů. Typickým příkladem může být 

oxidace pyritu vyjádřená následující rovnicí. 

FeS2 + 15/4O2(g) + 1/2H2O = FeSO4+ + SO4
2- + H+      (2) 

Produktem této reakce jsou H+ ionty, které stojí za výrazným okyselením vod. 

Nejdůležitějšími faktory ovlivňující výslednou hodnotu pH vod jsou dostupnost 

sulfidických minerálů, dostupnost atmosférického kyslíku a dostupnost nesulfidických 

minerálů (např. karbonátů) k pufrování systému (Bethke, 1994). 

Železo je nezbytným prvek pro život organismů na této planetě. Pro lidský 

organismus představuje nedostatek Fe mnohem běžnější problém než jeho toxicita, jejíž 

účinek se projevuje až při koncentracích přesahujících 200 mg/l (Pitter, 2009). 

Železo je jeden z nejdůležitějších technických kovů. Zkujňováním křehkého 

surového železa se vyrábí celá řada různých ocelí. Ta se pak používá k výrobě běžných 

konstrukčních a stavebních prvků (mosty, haly, budovy, lodě, železnice, drobné  

předměty aj.). Železné rudy, které jsou chudé na obsah Fe se používají k výrobě oxidů 

železa pro odsiřování zemního plynu, výrobu portlandského cementu, sklářství a výrobě 

barev, laků a emailů (Sivek a Jirásek, 2006). 

3.2.2. Mangan  

Mangan je bílý kov, který náleží do sedmé vedlejší skupiny periodické tabulky 

prvků a má protonové číslo 25. Relativní atomová hmotnost manganu je 54,9 a hustota  

je 7,44 g/cm3. Existuje jeden stabilní izotop 55Mn, avšak mangan vytváří ještě další 23 

nestabilních izotopů. (Reimann a Caritat, 1998). 
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 Průměrný obsah tohoto prvku v zemské kůře je udáván v koncentracích okolo 950 

mg/kg. Koncentrace manganu v přírodních vodách bývá v rozmezí 1 – 15 ppm.  

Mangan může nabývat oxidačních stavů I, II, III, IV, V, VI a VII. V případě povrchových 

podmínek se objevují jen stavy Mn2+ a Mn4+. V některých minerálech může tento prvek 

dosáhnout i oxidačního stavu Mn3+. Tento iont můžeme být přítomen i v přírodních vodách 

jako důsledek pomalejší oxidace Mn2+ na Mn4+ (Reimann a Caritat, 1998). 

V gabrech, bazaltech a ultramafických horninách se obsah manganu pohybuje okolo 

1300 mg/kg, méně pak v granitech a granodioritech, kde se jeho obsah pohybuje okolo  

400 mg/kg (Reimann a Caritat, 1998). Typickými užitkovými minerály manganu jsou  

pyroluzit MnO2, manganit MnOOH, rodochrozit MnCO3, psilomelan BaMn9O18*2H2O, 

rodonit MnSiO3 a mnohé další (Sivek a Jirásek, 2006). Mezi další minerály obsahující 

mangan patří hausmannit Mn3O4,  kryptomelan KMn8O16, manganozit MnO, alabandin 

MnS  a mangan může být také obsažen v granátech, pyroxenech, amfibolech, slídách, 

olivínu, kalcitu a dolomitu (Bernard et al., 1992). 

Ve vodě se mangan vyskytuje převážně ve formě iontu Mn2+, respektive 

Mn(H2O)6
2+, ale je známá i celá řada organických i anorganických komplexů, ve kterých  

se tento prvek objevuje. Podobně jako u železa je rozpustnost a s tím související 

pohyblivost manganu vetší v nižším (Mn2+) než ve vyšším (Mn4+) oxidačním 

stavu. Výsledná koncentrace manganu ve vodě je za oxidačních podmínek, kdy dochází 

k oxidaci na Mn4+, dána rozpustností MnO2. V redukčních podmínkách může koncentrace 

Mn2+ ve vodě klesat, což je způsobeno srážením rodochrozitu, manganitu nebo Mn2O3, 

případně jiných karbonátů, sulfidů nebo hydroxidů Mn. Výsledná koncentrace manganu ve 

vodě je pak dána právě rozpustností těchto minerálů. V kyselých, neutrálních i alkalických 

podmínkách je pohyblivost Mn poměrně nízká. Jako hlavní geochemická bariéra vystupuje 

změna pH, která způsobí srážení Mn-Fe oxidů, hydrooxidů a hydroxidů  

(Deutsch in Kopřiva, 2001).  

Pro mangan je typická vysoká citlivost na změnu oxidačně redukčního potenciálu  

a stejně jako iontový pár Fe2+/Fe3+, také pár Mn2+/Mn4+ hodnotu Eh přímo ovlivňuje. 

V porovnání se železem hydrolyzuje mangan (jako Mn2+) mnohem pomaleji a při vyšších 

hodnotách oxidačně redukčního potenciálu (Kříbek et al., 1997). 

Mangan je esenciální prvek, který je nezbytnou součástí života všech organismů. 

Jedná se o prvek v zásadě netoxický, avšak v posledních letech se tento názor poněkud 
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koriguje. Zdá se, že by mohl mít neurotoxické účinky a to nejen při inhalaci, ale i při 

konzumaci pitné vody s koncentracemi okolo 0,5 mg/l nebo nižšími. Mangan výrazně 

ovlivňuje organoleptické vlastnosti pitné vody a to více než železo. Při koncentraci vyšší 

než 0,3 mg/l může dojít k nepříznivému ovlivnění chuti vody a nerozpuštěné vyšší 

oxidační formy manganu mohou začít zbarvovat materiály, které přicházejí s takovouto 

vodou do styku. I to je důvodem, proč přítomnost manganu ohrožuje kvalitu pitných vod 

více než železo. Na základě těchto poznatků jsou koncentrace manganu v pitné vodě  

a v provozních vodách používaných v potravinářském, textilním a papírenském průmyslu  

a v prádelnách poměrně přísně limitovány. V souvislosti s lidským zdravím se vyskytují  

i zdravotní problémy s nedostatkem manganu, jakými mohou být poruchy reprodukce  

a růstu (Pitter, 2009). 

Téměř 90 % světové těžby manganu se používá v ocelárnách k deoxidaci  

a desulfurizaci oceli. Mangan společně s Al, Sn a Sb vytváří feromagnetické sloučeniny  

a jako slitinový kov se používá ke zlepšování vlastností oceli. Sloučeniny manganu 

nachází uplatnění ve sklářství, při výrobě baterií a suchých článků, jako dezinfekční 

prostředky a v elektronickém průmyslu (Sivek a Jirásek, 2006). 

3.2.3. Sírany a síranové ionty (SO4
2-) 

Nejrozšířenějšími síranovými minerály jsou Sádrovec (CaSO4*2H2O) a anhydrit 

(CaSO4). Pestrá škála síranových minerálu vzniká také při oxidaci sulfidických rud. 

K tvorbě síranů dochází i při rozkladu organických sirných látek, spojených s oxidací 

sloučenin síry nižších oxidačních stupňů na sírany. Anorganické i organické sloučeniny 

síry se vyskytují v oxidačním stupni – II, 0, IV a VI.  Zdrojem síranů v přírodních vodách 

jsou dále městské a průmyslové odpadní vody a průmyslové exhalace, které obsahují 

značné množství SO2 a SO3, kterými se obohacují atmosférické srážky (Pitter, 2009). 

Ve vodách se sírany vyskytují jako ion SO4
2-, v případě velkých koncentrací mohou 

být přítomny i iontové páry s některými kationy jako Ca2+, Mg2+, Na+, Fe2+ nebo Mn2+. 

Atmosférické vody obsahují obvykle jen jednotky mg/l síranových iontů. V povrchových 

vodách bývají jejich obvyklé koncentrace v desítkách mg/l, ale ani stovky nemusí být 

výjimkou. Podobné koncentrace se vyskytují i v prostých podzemních vodách. Mimořádně 

vysoké koncentrace síranů lze najít v síranových minerálních vodách (např.: Šaratice asi 

8000 mg/l SO4
2-, Zaječická asi 24000 mg/l SO4

2-) a v kyselých vodách v okolí nalezišť 
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sulfidických rud a v okolí nalezišť kamencových a kyzových břidlic (např.: Kaňk u Kutné 

Hory asi 40000 mg/l) (Pitter, 2009). 

V anaerobních podmínkách mohou sírany podléhat biochemické redukci na 

sirovodík a jeho iontové formy, to však vyžaduje značné záporné hodnoty redoxního 

potenciálu. V povrchových a prostých podzemních vodách zpravidla nemají sírany 

hygienický význam. Vysoké koncentrace síranů nebo síranových iontů ovlivňují 

senzorické vlastnosti vody, ale jejich účinek je také závislý na koncentracích Mg2+ a Na2+. 

Vyšší obsahy síranů ve vodách má agresivní účinky na beton (Pitter, 2009). 

3.3. Geochemické modelování 

 Pro přiblížení úlohy modelovacích programů je možné použít analogii 

s konstrukčními či architektonickými počítačovými programy. Konstrukční program není 

schopen sám sestrojit spalovací motor nebo navrhnout tryskové letadlo stejně tak jako 

architektonický program sám nenavrhne rodinný domek podle našich představ.  

Tyto počítačové programy slouží pro práci konstruktérů a architektů jako účinné nástroje, 

s jejichž pomocí mohou rychle a efektivně prověřovat své návrhy a soustředit  

se na samotnou podstatu (Zeman – nepublikovaná práce). 

 Geochemické modelovací programy slouží jako efektivní a účinné nástroje pro 

analýzu naměřených dat, pro ověřování hypotéz, návrh dalších experimentů a optimálních 

schémat terénních měření. Aby bylo použití těchto modelovacích počítačových programů 

co nejefektivnější, musí uživatel chápat podstatu systému, který studuje a znát principy,  

na jejichž základě je geochemické modelování založeno (Zeman – nepublikovaná práce). 

Vzájemné působení mezi vodou, atmosférou a minerály tvoří nejpodstatnější část 

chemických přeměn, které se odehrávají v zemské kůře a stanovují vlastnosti a další vývoj 

prostředí. V této soustavě vystupuje voda jako složka, ve které dochází k přeměnám  

a zároveň se chová i jako jedna z reagujících látek. K jakým interakcím a vzájemným 

přeměnám bude docházet nám nejlépe ukazují parametry vodného systému, mezi které 

patří zejména pH (kyselost) a Eh (oxidačně-redukční potenciál). Právě tyto parametry jsou 

výsledkem interakcí uvnitř systému. Hodnoty pH vyjadřuje kyselost roztoků  

a je definována jako záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových inotů H+  

(Zeman – nepublikovaná práce). 
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4. Metodická část 

  V rámci práce proběhla na zkoumané lokalitě základní rekognoskace terénu,  

při které byla vybrána vhodná místa pro odběr vzorků vod a pevných vzorků. V rámci této 

rekognoskace proběhla i fotodokumentace lokality. Jednotlivá místa odběru vod jsou 

zobrazena na následujících fotografiích, které byly pořízeny během několika návštěv této 

lokality samotným autorem práce. 

 

Obr. č. 4.1: Výtok ze štoly Václav Theodor (foto Vencl). 

 

Obr. č. 4.2: Pohled na odkalovací nádrž (foto Vencl). 
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Obr. č. 4.3: Mísení vod (foto Vencl). 

 

Obr. č. 4.4: Rezavý potok (foto Vencl). 
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4.1. Charakteristika odběrových míst 

Součástí práce byl odběr vzorků vod a sedimentů na vybraných lokalitách. Místa 

odběru pevných i kapalných vzorků jsou zobrazena na obr. č. 4.5. Místa odběru vzorků 

jsou označena číselně nebo abecedně v závislosti na typu vzorku. V následující tabulce  

(tabulka č. 4.1) je uveden výčet všech odběrových míst, jejich značka, označení pro 

laboratorní vyšetření, typ vzorku a GPS souřadnice odběrového místa. GPS souřadnice 

uvedené v tabulce a fotografický snímek lokality byl získán pomocí aplikace  

Google Maps. 

 

   Místo odběru pevných vzorků 

Místo odběru vzorků vod 

Rezavý potok 

Těleso hřebečské haldy 
 

Obr. č. 4.5: Rozmístění odběrných míst na zájmové lokalitě (www.maps.google.com).
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Tabulka č. 4.1: Přehled odebraných vzorků. 

Označení 
vzorku Popis Druh vzorku Datum odběru Lokalizace 

 49°45'45.01"S SVT Výtok ze štoly voda 
 16°35'13.43"V 
 49°45'43.77"S 

U1 Rezavý potok voda 
 16°35'19.78"V 

 49°45'39.01"S 
O Odkalovací nádrž voda 

 16°35'14.99"V 

 49°45'38.57"S 
U2 Mísení vod voda 

13. 3. 2009,  
5. 5. 2010,  

21. 11. 2010,  
13. 1. 2011 

16°35'18.84"V 

 49°45'45.01"S 
H1 Výtok ze štoly pevný vzorek 

 16°35'13.43"V 

 49°45'42.29"S 
H2 Sediment pod 

haldou pevný vzorek 
 16°35'9.22"V 

 49°45'42.29"S 
H3 Sediment okrové 

barvy pod haldou pevný vzorek 
 16°35'9.22"V 

 49°45'39.01"S 
O1 Odkaliště svrchní 

šedá pevný vzorek 
 16°35'14.99"V 

 49°45'39.01"S 
O2 Odkaliště spodní 

okrová pevný vzorek 
 16°35'14.99"V 

 49°45'39.26"S 
O3 

Výtok z odkaliště 
před vstupem do 

potoka  
pevný vzorek 

 16°35'16.98"V 

 49°45'40.38"S 
P1 

Železitý sediment 
z potoka u mostu 

k odkališti  
pevný vzorek 

10.7.2010 

 16°35'18.56"V 

4.2. Odběr vzorků vod 

Den odběru vzorků byl vybírán na základě vhodných klimatických podmínek, tak 

aby nedocházelo k velkému zkreslování výsledků. Vzorkovací práce proběhly 13. 3. 2009, 

5. 5. 2010, 21. 11. 2010 a 13. 1. 2011. Odběr vzorků vod byl proveden pomocí nálevky do 

polyetylenových lahví. Tyto lahve byly řádně označeny, uzavřeny a v co nejkratší době 

transportovány do laboratoří VŠB-TUO. Na odebraném materiálu bylo hned po odběru 

provedeno terénní měření konduktivity, teploty a stanovení pH. Pro stanovení konduktivity 

byl použit digitální měřící přístroj měrné vodivosti GMH 3430, Greisinger electronic 

GmbH, který má i funkci umožňující stanovit teplotu zkoumaného vzorku. Pro měření pH 

odebraných vod byl použit pH metr 315i (WTW). Stanovení konduktivity, teploty i pH 

bylo prováděno v kádinkách, kam bylo nalito 20 ml vzorku, tak aby byl konec elektrody 
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zcela ponořen do vody a byly tak poskytnuty co možná nejpřesnější výsledky. Lahve se 

vzorky byly během cesty uskladněny v cestovní lednici značky Campingaz, jenž vyráběna 

společností Campingas®Europe. Po transportu byly vzorky předány do laboratoře Institutu 

geologického inženýrství VŠB-TUO, kde byly provedeny chemické rozbory vzorků. 

Celkové chemické složení jednotlivých vzorků důlních a povrchových vod bylo stanoveno 

atomovou absorpční spektrometrií (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) a spektrofotometricky (Cl-, SO4
2-) 

v laboratoři Institutu geologického inženýrství VŠB-TUO podle platných norem.  

4.3. Odběr pevných vzorků 

Odběr pevných vzorků byl proveden pomocí plastové lžíce do PVC sáčků. Sáčky  

do kterých se pevné vzorky ukládaly, byly opatřeny vzduchotěsným uzávěrem. Odběr 

pevných vzorků byl proveden 10. 7. 2010 a jednotlivá místa odběru jsou znázorněna  

na obr. č. 4.5. Po odebrání vzorků proběhl jejich transport do laboratoří VŠB-TUO,  

kde byly umístěny do PVC misek a došlo k jejich sušení za laboratorních podmínek  

(viz obr. č. 4.6). 

 

Obr. č. 4.6: Uskladnění pevných vzorků v laboratorních podmínkách (foto Vencl). 

Poté co vzorky byly řádně usušeny (za laboratorní teploty), byly předány namleté na 

analytickou jemnost k RTG analýze (viz obr. č. 4.7) v laboratořích IGI VŠB-TU Ostrava. 

Zbývající materiál byl využit na silikátovou analýzu, která byla realizována v laboratoři 

ÚGV PřF MU Brno. Všechny vzorky byly řádně označeny.  
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Obr. č. 4.7: Připravené vzorky na RTG analýzu (foto Vencl). 

4.4. Hydrobiologické vzorky 

Během odběru pevných vzorků byla věnována pozornost přítomnosti organickému 

materiálu, který byl ve vodě zjištěn. Bylo provedeno odebrání vzorku vody z lokality  

Výtok ze štoly a na tomto vzorku byl proveden základní hydrobiologický rozbor.  

Odebrání vzorku vody pro tuto analýzu proběhlo 23. 3. 2011. Voda byla odebrána pomocí 

PVC nálevky do předem připravené PVC lahve, které byla řádně označena a uložena do 

cestovní lednice značky Campingaz, jenž je vyráběna společností Campingas®Europe.  

Po transportu tohoto vzorko došlo k jeho předání do laboratoří Povodí Odry. Zmíněnou 

hydrobiologickou analýzu provedl RNDr. Daniel Vařecha, pracovník Povodí Odry a. s.  

4.5. Zpracování výsledků 

Pro zpracování výsledků terénních měření, laboratorních rozborů odebraných vod, 

silikátových analýz pevných vzorků byl použit program Microsoft®Office Excel 2003 

(11.8232.8329) SP3. Výsledky chemických analýz vod byly dále zpracovány pomocí 

geochemického modelovacího programu PHREEQC for Windows Version 2.17.01 a GWB 

Standart. Výstupy z geochemického modelovacího programu PHREEQC jsou součástí 

přílohy č. 1 a č. 2.   
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5. Výsledky 

  Výsledky všech provedených měření a analýz vzorků vod, pevných vzorků a 

hydrobiologických vzorků jsou uvedeny v následujícím textu. 

5.1. Výsledky silikátové analýzy 

Data ze silikátové analýzy jsou obsažena v následující tabulce č. 5.1. Jednotlivé 

hodnoty jsou popsány v hmot. %, pokud není v tabulce uvedeno jinak. 

Tabulka č. 5.1: Výsledky silikátové analýzy. 

  P1 H1 H2 H3 O1 O2 O3 

 -H2O 8,69 2,57 2,69 1,88 2,32 0,33 2,25 

 +H2O 11,19 13,09 13,63 4,04 12,69 12,84 12,46 

SiO2 9,82 46,26 45,75 77,46 47,18 45,53 51,05 

TiO2 0,41 1,23 1,19 0,55 1,46 1,48 1,31 

Al2O3 5,59 28,15 27,57 9,33 30,37 33,66 25,89 

Fe2O3 59,51 1,39 1,34 3,13 1,42 2,01 1,81 
FeO 0,20 0,60 0,57 0,42 0,61 0,57 0,58 
MnO 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 
CaO 0,60 0,38 0,43 0,36 0,45 0,44 0,50 
MgO 0,07 0,28 0,25 0,54 0,30 0,34 0,28 
K2O 0,63 0,53 0,79 1,59 0,77 0,81 0,73 

Na2O 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

Li2O 129ppm 867ppm 921ppm 111ppm 860ppm 977ppm 697ppm 
S 0,00 0,57 0,27 0,01 0,06 0,05 0,06 

(SO3)
2- 2,80 0,30 0,20 0,22 0,27 0,45 0,35 

CO2 0,11 0,00 0,03 0,02 0,02 0,00 0,02 

P2O5 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 
org 0,00 4,40 5,21 0,00 2,14 1,52 3,37 
Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zn 60ppm 27ppm 24ppm 33ppm 30ppm 32ppm 26ppm 
Cu 22pm 18ppm 21ppm 20ppm 12ppm 14ppm 18ppm 

suma 99,64 99,78 99,95 99,60 100,09 100,07 100,70 
Vysvětlivky zkratek lokalit viz. tabulka 4.1. 

 

Z tabulky výsledků silikátové analýzy je zřejmé, že největší koncentrace Fe2O3 byla 

zjištěna u vzorku P1 (59,51 %), nejnižší pak u vzorku H2 (1,34 %). Hodnota koncentrace 

Fe2O3 u vzorku H2 (1,34 %) je srovnatelná se vzorky H1 (1,39 %), H3 (3,13 %),  

O1 (1,42 %), O2 (2,01 %) a O3 (1,81 %). Rozdíl mezi hodnotami koncentrací Fe2O3 u 

vzorku P1 v porovnání s ostatními analyzovanými vzorky je výrazný. Obsah SiO2 byl 
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největší u vzorku H3 (77,46 %). Vzorky H1 (46,26 %), H2 (45,75 %), O1 (47,18 %), O2 

(45,53 %) a O3 (51,05 %) vykazovaly hodnoty obsahu silikátových a křemenných složek 

dost podobné. Nejnižší koncentrace SiO2 pak byla zjištěna u vzorku P1 (9,82 %). 

V případě Al2O3 byla nejvyšší koncentrace zjištěna u vzorků O2 (33,66 %) a O1  

(30,37 %). Z výsledků silikátové analýzy dále vyplývá, že ve vzorcích P1 a H3 nebyla 

stanovena přítomnost organického materiálu a v žádném ze studovaných vzorcích nebyla 

zjištěna koncentrace Pb. Nejvyšší koncentrace (SO3)
2- byla u vzorku P1 (2,80 %) a obsah 

elementární síry ve všech vzorcích byl téměř zanedbatelný.     

5.2. Výsledky RTG-analýzy 

Na obrázku č. 5.1 je znázorněn výsledek RTG analýzy pevného vzorku odebraného 

v místě Výtoku ze štoly Václav Theodor (H1). Z tohoto obrázku je patrné, že dominantním 

minerálem je zde kaolinit (69,10 ± 4,20 %). Muskovit a křemen mají ve vzorku poměrně 

stejné zastoupení (zhruba 12 %). V celém vzorku pak nejmenší zastoupení nachází chlority 

a to pouhých 8,10 ± 2,85 %. 

 

 
Obr. č. 5.1: Výtok ze štoly (H1). 

Ve vzorku odebraném ze sedimentu pod haldou (H2) byl kaolinit zastoupen 

68,60±6,30 % což je nejvíce ze všech minerálu, které byly na vzorku analyzovány.  

Obsah křemene v tomto vzorku dosahoval 15,89 ± 1,80 % což v porovnání se vzorkem 

odebraným u Výtoku ze štoly Václav Theodor (H1) znamená mírný nárůst obsahu tohoto 

minerálu. Obsah muskovitu byl stanoven na cca 12 % a chloritů na pouhých 4,40 ± 5,40 %.  
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Obr. č. 5.2: Sediment pod haldou (H2). 

Sediment okrové barvy, který byl odebrán v místech pod haldou (vzorek H3), 

obsahoval nejvíce křemene a to 76,90 ± 3,30 %. Obsah kaolinitu byl 10,60 ± 3,60 % a 

muskovitu 8,73 ± 1,59 %. Procentuálně nejmenší zastoupení v tomto vzorku dosáhly 

chlority a to pouhých 3,80 ± 3,60 %, což je nejmenší hodnota obsahu tohoto prvku 

v porovnání se všemi odebranými vzorky.  

 

 
Obr. č. 5.3: Sediment okrové barvy pod haldou (H3). 

Ve vzorku označeném jako O1 byl opět největší obsah zjištěn u kaolinitu  

a to 71,00 ± 4,50 %. Hodnoty obsahu chloritů, křemene a muskovitu v tomto vzorku byly 

dost podobné a pohybovali se v rozmezí 8 – 12 %, což je patrné z výsledků RTG analýzy, 

které je znázorněna na obr. č. 5.4. 
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Obr. č. 5.4: Odkaliště svrchní šedá (O1). 

Na obr. č. 5.5 je znázorněn výsledek RTG analýzy vzorku označeného jako O2. 

Jedná se o sediment odebraný z odkalovací nádrže okrové barvy. Z výsledku analýzy  

je opět nejzastoupenějším minerálem kaolinit (75,50 ± 4,50 %). Výrazně jsou zde 

zastoupeny i chlority s obsahem 12,30 ± 3,90 %. Obsah muskovitu byl stanoven  

na 9,90 ± 1,92 %. Hodnoty obsahu křemene jsou zde minimální a to pouhých  

2,31 ± 0,81 %.  

 

 
Obr. č. 5.5: Odkaliště spodní okrová (O2). 

Na vzorku odebraném u výtoku z Odkaliště před vstupem do potoka (O3) je opět 

dominantním minerálem kaolinit (60,40 ± 4,80 %). Obsah křemene v tomto sedimentu je 

poměrně vysoký a to 21,89 ± 1,89 %. V tomto sedimentu byl dále stanoven obsah 

muskovitu 11,13 ± 1,95 % a chloritů 6,50 ± 3,90 %. 
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Obr. č. 5.6: Výtok z odkaliště před vstupem do potoka (O3). 

U poslední analyzovaného vzorku bylo zjištěno nejvíce minerálů. Dominantním  

je kaolinit. Poměrně hojně je zde zastoupen i goethit a to 23,90 ± 9,30 %. Výrazný podíl  

v tomto vzorku měli i amorfní složky se svými 24,20 ± 9,90 %. Objevil se zde i křemen 

s obsahem 10,82 ± 0,93 % a muskovit, jehož obsah byl stanoven na 5,32 ± 1,98 %.   

 

 
Obr. č. 5.7: Železitý sediment z potoka u mostu k odkališti (P1). 

5.3. Výsledky vzorků vod 

Vzorky vod byly podrobeny jak terénnímu tak i laboratornímu měření základních 

fyzikálně-chemických vlastností. Při odebírání vytékajících důlních vod z Výtoku ze štoly 

Václav Theodor byl cítit charakteristický zápach sulfanu a to při každé návštěvě, bez 

ohledu na roční období. Během jedné návštěvy lokality byl z odkalovací nádrže bagrován a 

následně odvážen sediment viz obr. č. 5.8. Místo uskladnění odváženého materiálu není 

známo.  
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Obr. č. 5.8: Odvoz sedimentů z odkalovací nádrže, 5. 5. 2010 (foto Vencl). 

5.3.1. Výsledky terénních měření 

Výsledky terénních měření jsou shrnuty v tabulce 5.2. 

Tabulka č. 5.2: Výsledky terénních měření v rámci diplomové práce. 

Datum 
odběru Místo odběru 

Označení 
vzorku 

Teplota 
(0C) pH Konduktivita(µS) 

Výtok ze štoly  SVT 5,3 5,77 733 
Rezavý potok U1 7,3 6,21 667 

Mísení vod  U2 5,9 5 907 
Březen 
2009 

Odkaliště  O 3,5 2,81 1107 
Výtok ze štoly  SVT 15,2 5,64 720 
Rezavý potok U1 13,2 5,93 725 

Mísení vod  U2 14,1 6,35 743 
Květen 
2010 

Odkaliště  O 13,8 3,11 718 
Výtok ze štoly  SVT 7,1 5,82 683 
Rezavý potok U1 8,2 6,28 616 

Mísení vod  U2 5,9 5,93 612 
Listopad 

2010 

Odkaliště  O 7,4 3,01 962 
Výtok ze štoly  SVT 6,7 5,61 635 
Rezavý potok U1 6,7 6,35 610 

Mísení vod  U2 5,2 3,09 1260 
Leden 
2011 

Odkaliště  O 4,8 3,03 1310 

 

Z předchozích výsledků terénního měření lze nejlépe vyhodnotit hodnoty pH  

a konduktivity a sledovat jejich změny v čase. Vývoj těchto hodnot během jednotlivých 
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návštěv zájmové lokality lze také dobře pozorovat na grafech č. 5.1 a 5.2, které jsou 

uvedeny níže v textu. 

Hodnoty pH Rezavého potoka byly relativně s časem neměnné. Průměrná hodnota 

pH se zde pohybovala okolo 6,19. Vzorky vod z místa, kde dochází k Mísení vod 

z Odkalovací nádrže a vod Rezavého potoka, vykazují průměrnou hodnotu pH 5,59. 

Nejnižší hodnota pH v těchto místech byla naměřena v březnu a lednu, kdy se pohybovala 

okolo hodnoty 5, což by mohlo způsobit menší množství vody v potoce vzhledem 

k ročnímu období. Vody odebrané z místa Výtoku štoly Václav Theodor mají hodnotu pH 

v rozmezí 5,61 - 5,82, tedy poměrně setrvalý stav. Nejnižší hodnotu pH ze všech vzorků 

vykazují vody odebrané z Odkalovací nádrže. Průměrná hodnota pH u těchto vzorků byla 

2,98. Nejnižší pH bylo naměřeno během březnového měření a to 2,81. Tato hodnota mohla 

být ovlivněna množstvím vody v nádrži, neboť při ostatních měření byla hodnota pH vždy 

vyšší než 3. 

Vody odebrané z Výtoku štoly Václav Theodor měli průměrnou hodnotu 

konduktivity 693 µS a po celou dobu studia vykazovali téměř konstantní charakter,  

což je patrné i z grafu č. 5.2. Maximální hodnota konduktivity těchto vod byla 

zaznamenána v březnu 2009 (733 µS) a minimální pak v lednu 2011 (635 µS).  

U vod odebraných z Rezavého potoka lze pozorovat obdobný trend jako u vod z Výtoku ze 

štoly. Průměrná hodnota konduktivity potoka v místě měření dosahovala 655 µS  

a maximální hodnota byla zjištěna v květnu 2010 (720 µS). Vody odebrané z Odkaliště 

měli průměrnou hodnotu konduktivity 1024 µS, což je nejvíc v porovnání  

se všemi ostatními vzorky. Maximální hodnoty konduktivity tyto vody pak dosáhly v lednu 

2011 (1310 µS). Vody označované jako Mísení vod měly průměrnou hodnotu konduktivity 

881 µS a maxima této hodnoty bylo dosaženo v lednu 2011 (1260 µS).  
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Graf č. 5.1: Terénní měření pH (Vencl, 2012). 
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Graf č. 5.2: Terénní měření konduktivity. 
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5.3.2. Výsledky laboratorních analýz 

V následujícím textu jsou uvedeny tabulky chemický analýz vzorků vod, jenž byly 

odebrány v rámci návštěv lokality.  

Tabulka č. 5.3: Chemická analýza laboratoří VŠB-TUO březen 2009. 

KNK4,5 Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- Na+ K+ Fe(celk.) Mn4+ 

číslo 
vzorku 

popis 
vzorku  

mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Mg/l mg/l 

1 Výtok ze štoly 0,00 351,72 44,67 69,96 2160,00 4,74 1,48 39,17 6,83 

2 Odkaliště 0,00 286,28 34,74 69,96 1330,00 3,53 1,34 34,67 4,64 

3 Rezavý potok 0,83 178,31 39,71 15,22 455,00 4,83 4,33 0,52 1,29 

4 Mísení vod 0,41 184,86 39,21 12,17 503,00 4,83 4,29 9,04 1,82 

 

Z tabulky chemické analýzy z března 2009 je patrné, že největší obsah SO4
2- byl 

stanoven u vzorku Výtok ze Štoly a to 2160 mg/l. Výrazný obsah SO4
2- byl zaznamenán i 

vod pocházejících z Odkaliště (1330 mg/l). Obsah tohoto iontu u ostatních vzorků byl 

výrazně menší, Rezavý potok (455 mg/l) a Mísení vod (503 mg/l). Analyzované vody 

vykazovaly rovněž poměrně vysoký obsah Ca2+ u všech odebraných vzorků. Obsah Ca2+ 

ve vzorcích byl stanoven v rozmezí 178,31 - 351,72 mg/l. Největší obsah Ca2+ byl  

u vzorku pocházejícího z Výtoku štoly Václav Theodor (351,72 mg/l). Pro všechny vzorky 

je také typické poměrně neměnný obsah Mg2+. V případě Cl- iontů byl větší obsah stanoven  

u vzorků pocházejících z Výtoku štoly (69,96 mg/l) a Odkaliště (69,96 mg/l) v porovnání 

s vodami Rezavého potoku (15,22 mg/l) a Mísení vod (12,17 mg/l). Stejný trend jako u Cl- 

iontů vykazují analyzované vody i v případě stanovení obsahu Fe(celk.). Maximální hodnota 

tohoto prvku byla 39,17 mg/l u Výtoku ze štoly, minimální pak v Rezavém potoce 

(0,52 mg/l). Obsah Mn4+ u všech vzorků se v případě této analýzy pohyboval v rozmezí  

1,29 - 6,83 mg/l.    
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Tabulka č. 5.4: Chemická analýza laboratoří VŠB-TUO listopad 2010. 

KNK4,5 Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- Na+ K+ Fe(celk.) Mn4+ 

číslo 
vzorku 

popis 
vzorku  

mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

1 Výtok ze štoly 1,42 149,35 19,02 15,22 290,00 4,64 4,41 4,60 0,08 

2 Odkaliště 0,00 119.82 22,02 42,61 550,00 1,51 1,27 0,02 0,08 

3 Rezavý potok 0.92 156,10 19.97 17,04 310,00 4,61 4,23 0,70 0,06 

4 Mísení vod 0.338 162,01 13,31 20,69 290,00 5,24 4,37 2,50 0,06 

 

Obsah SO4
2- ve vzorcích vod pocházejících z listopadu 2010 se pohyboval  

od 290 - 550 mg/l. Největší obsah tohoto iontu byl zaznamenán u vody z Odkaliště  

(550, 00 mg/l). Výrazný obsah ve vodách je patrný i u vápníku. Hodnoty obsahů tohoto 

prvku u všech analyzovaných vod byly poměrně podobné, v rozmezí 119,82-162,01 mg/l. 

U Cl- iontů byl maximální obsah stanoven u vzorku odebraného z Odkalovací nádrže  

a to 42,61 mg/l. U ostatních vzorků byl obsah tohoto prvku podstatně nižší v porovnání s 

předchozím vzorkem. Obsah Fe(celk.) byl poměrně nízký. Maximální hodnota obsahu  

těchto iontů byla stanovena u vzorku Výtok ze štoly (4,60 mg/l). Obsah Mn4+ byl nízký, 

maximum 0,08 mg/l (Výtok ze štoly, Odkaliště).    

Tabulka č. 5.5: Chemická analýza laboratoří VŠB-TUO leden 2011. 

KNK4,5 Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- Na+ K+ Fe(celk.) Mn4+ 

číslo 
vzorku 

popis 
vzorku  mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Mg/l mg/l 

1 Výtok ze štoly 0,13 255,67 25,65 45,11 970,00 3,22 3,16 19,80 2,98 

2 Odkaliště 0,00 203,45 31,49 58,12 1032,00 2,76 1,62 1,85 2,53 

3 Rezavý potok 0,74 166,32 21,34 18,16 364,00 4,78 4,31 0,64 1,07 

4 Mísení vod 0,40 171,90 16,11 21,35 479,00 6,08 3,91 7,16 0,93 

 

V případě poslední analýzy v rámci práce, která proběhla v lednu 2011, byl opět  

ve všech vzorcích nejvíce zastoupen iont SO4
2-. Maximální obsah SO4

2- byl u vzorku 

z Odkaliště a to 1032 mg/l. V případě ostatních vzorků byl větší obsah SO4
2- stanoven  

u Výtoku ze štoly (970 mg/l) a nejnižší pak u vody pocházející z Rezavého potoka  

(364 mg/l). Obsah Ca2+ se pohyboval v rozmezí 166,32 - 255,67 mg/l. U Cl- iontů je větší 

obsah zaznamenán u vod pocházejících z Výtoku ze štoly (45,11 mg/l) a Odkaliště  

(58,12 mg/l). U vod z Rezavého potoka (18,16 mg/l) a Mísení vody (21,35 mg/l) byly 

hodnoty obsahu Cl- v porovnání s předcházejícími vzorky téměř poloviční. Maximální 
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obsah Fe(celk.) byl ve Výtoku ze štoly (19,80 mg/l). V ostatních vzorcích byl obsah těchto 

iontů v porovnání s předchozím vzorkem téměř zanedbatelný. Hodnoty obsahu Mn4+ iontů 

jsou nízké, maximum 2,98 mg/l (Výtok ze štoly).    

5.4. Výsledky hydrobiologického rozboru 

V odebraném vzorku dominovaly drobní bezbarví bičíkovci – Flagellata 

apochromatica. Takto se označuje skupina drobných bičíkatých jednobunečných 

organismů napříč fylogenetickým systémem. Jejich bližší určení je velmi obtížné a v praxi 

se běžně neprovádí. Vzhledem k této charakteristice není možné jasně definovat jejich 

nároky na prostředí. Můžeme se s nimi setkat v čistých pramenech i ve vodách silně 

znečištěných.   

Ve vzorku označeném jako Výtok ze štoly Václav-Theodor největší biomasy 

dosáhly bezbarvé vláknité mikroorganismy zobrazené na obr. č. 5.9. Jejich další 

identifikace je ovšem velmi problematická. Neisserovo i Grammovo barvení bylo 

negativní, navíc zaschnutím nátěru došlo k desintegraci vláknitých struktur. S největší 

pravděpodobností se jedná o železité nebo manganové vláknité bezbarvé baktérie. 

Vzhledem k oxickým podmínkám na stanovišti nejde o sirné baktérie.     

 

Obr. č. 5.9: Bezbarvé vláknité mikroorganismy (foto Vařecha).   
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Ve  vzorku z Výtoku ze štoly byly patrné rezavé železité inkrustace. Mezi nimi 

bylo možné v hojném počtu nalézt spirálovité struktury vysráženého železa. Ty vznikly 

činností vláknitých železitých baktérií rodu Gallionella.   

 

Obr. č. 5.10: Rezavé železité inkrustace (foto Vařecha). 

Ve vzorku Výtok ze štoly bylo nalezeno několik jedinců bičíkatých řas rodu 

Cryptomonas.  Bližší určení v tomto případě by bylo nejednoznačné a proto postačí rodové 

označení.  

 

Obr. č. 5.11: Bičíkaté řasy rodu Cryptomonas (foto Vařecha). 
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6. Diskuse 

6.1. Složení sedimentů 

Z  výsledků RTG analýz vyplývá, že u všech vzorků dnových sedimentů představuje 

dominantní minerál kaolinit, který byl zjištěn ve všech analyzovaných vzorcích. Přestože 

kaolinit mívá barvu bílou až šedobílou, v místních podmínkách se jeho barva pohybuje 

mezi okrovou až červenou, což je výsledkem vstupu Fe do struktury kaolinitu.    

 Na základě indexu nasycení zjištěného geochemickým modelováním by se 

v dnových sedimentech měli srážet gibbsit (SI = 4,29) a hematit (SI = 10,5). Tato 

skutečnost se ovšem nepotvrdila, přítomnost žádného z uvedených minerálů nebyla RTG 

analýzou prokázána. Jejich nepřítomnost je pravděpodobně důsledkem povrchových 

podmínek, za kterých se ionty Al3+ a Fe3+ vysráží v amorfních formách. 

6.2. Chemismus vod 

Data z terénu a výsledky chemických analýz byly zpracovány do standardních 

hydrochemických grafů, které umožňují rychlé zhodnocení chemismu vod na studovaných 

lokalitách. 

6.2.1. Stiffeho diagramy 

Na obr. č. 6.1 jsou zobrazeny Stiffeho diagramy sestavené pro jednotlivá odběrná 

místa, která byla vytipována v rámci práce. Pro každé odběrné místo jsou zpracovány vždy 

tři diagramy za jednotlivé roky 2009, 2010 a 2011. Zhodnocením těchto diagramů je 

zřejmé, že ve všech vzorcích jsou dominantními ionty Ca2+ a SO4
2- což je typické pro důlní 

vody. Z grafů je dále patrný výrazný pokles koncentrace síranů ve všech vzorcích v  

průběhu roku 2010. Tento pokles pravděpodobně souvisí s nedostatečným odvodem 

produktů zvětrávání v daném období.  
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1 – Voda ze štoly 

 
2 - Odkaliště 

 
 
 
3 – Rezavý potok 

 
4 – Mísení vod 

 
Obr. č. 6.1: Stiffeho diagramy pro vody na Hřebči. 

 

6.2.2. Piperův diagram 

Na obrázku č. 6.2 je znázorněn chemismus vod na Hřebči vyjádřený Piperovým 

diagramem. V Piperově diagramu můžeme vymezit oblasti geochemické klasifikace vod 
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podle jejich složení a z této klasifikace je zřejmé, že vody na Hřebči patří do skupiny  

Ca-SO4 vod, kam patří vody sádrovcové a kyselé důlní vody. 

 

 
Vysvětlivky: 1, 2, 3, 4 – lokality za roky odběru 09 (černá), 10 (vyplněná černá), 11 (červená). 

Obr. č. 6.2: Piperův diagram pro vody na Hřebči. 

6.2.3. Durovův diagram 

Z polohy bodů na Durovově diagramu (obr. č. 6.3) lze usuzovat,  

že dominantními ionty v odebraných vzorcích vod jsou Ca2+ a SO4
2-. Hodnoty pH vzorků  

se pohybují okolo hodnoty 6, s výjimkou vzorků z lokality Rezavý potok v roce 2011 a 

z lokality Mísení vod v roce 2010 a 2011, u nichž bylo stanoveno pH < 4. Celková 

mineralizace se u většiny vzorků ze všech monitorovaných období  

pohybovala pod hodnotou 1000 mg/kg. Z tohoto trendu vybočuje lokalita Výtok ze štoly, 

kde celková mineralizace v letech 2009 a 2011 činila 1200 mg/kg, resp. 2600 mg/kg. Vyšší 

hodnota celkové mineralizace byla v roce 2011 zjištěna i na lokalitách Odkaliště a Mísení 

vod. 
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Příčinu poklesu hodnot pH v průběhu roku 2011 lze spojovat s intenzivnějším 

odtokem produktů zvětrávání. Tento důvod také souvisí se změnami hodnot celkové 

mineralizace, jejíž hodnoty byly nejnižší v roce 2010, v kterém snížený odtok produktů 

zvětrávání naznačuje i průběh Stiffeho diagramu. 

  
Vysvětlivky: 1, 2, 3, 4 – lokality za roky odběru 09 (černá), 10 (vyplněná černá), 11 (červená). 

Obr. č. 6.3: Durovův diagram pro vody na Hřebči. 

6.2.4. Výsledky PHREEQC 

V rámci práce byly v programu PHREEQC modelovány hodnoty vzorků 

chemických analýz provedených  v listopadu 2010 a lednu 2011. Tabulky výchozích 

hodnot pro PHREEQC jsou uvedeny výše v textu v podkapitole označené jako výsledky 

chemických analýz.  

Pro získání následujících výsledků byly použity hodnoty z chemické  analýzy  

z listopadu 2010. Vzorek vody odebraný u Výtoku ze štoly Václav Theodor obsahoval 

3,728*10-3 mg/l vápníku, z toho většina vápníku byla ve formě Ca2+ ionu (3,201*10-3 mg/l) 

a méně jako CaSO4 (5,273*10-4 mg/l). Ve vodě odebrané z Rezavého potoku byl celkový 
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obsah Ca 3,897*10-3 mg/l, z toho Ca2+ 3,316*10-3 mg/l a CaSO4 5,808*10-4 mg/l, což jsou 

hodnoty dost podobné v porovnání s Výtokem ze štoly. U vzorku odebraného z Odkaliště 

bylo celkového vápníku 2,992*10-3 mg/l, z toho ve formě Ca2+ 2,328*10-3 mg/l  

a CaSO4 6,593*10-4 mg/l a voda odebraná v místě označovaném jako Mísení vod měla 

celkově vápníku 4,044*10-3 mg/l, z toho Ca2+ 3,479*10-3 mg/l a CaSO4 5,652*10-4 mg/l.  

Z výsledků pro vzorky odebrané v lednu roku 2011 vyplývá následující. Největší 

koncentrace celkově stanoveného vápníku byla opět zjištěna u Vody ze štoly 8,799*10-3 

mg/l, z toho většina vápníku byla ve formě Ca2+ iontu (5,283*10-3 mg/l) a méně ve formě  

CaSO4 (3,465*10-3 mg/l).  Podobnou hodnotu celkově stanoveného vápníku nalezneme  

i u vody z Odkaliště 7,155*10-3 mg/l, z toho ve formě Ca2+ 4,883*10-3 mg/l a méně jako  

CaSO4 2,259*10-4 mg/l. V místě Mísení vod a Rezavém potoce byla hodnota celkového  

Ca 4,616*10-3 mg/l a byla pro obě odběrná místa totožná.  

Z výše uvedených výsledků získaných geochemickým modelováním vod v rámci 

této práce lze vyvodit, že se vápník v těchto vodách bude vyskytovat ve formě Ca2+ jako 

volný iont. Dle hodnot SI se nebudou srážet žádné minerály vápníku, což je potvrzeno  

i RTG analýzou. 

Největší množství dvojmocného železa v listopadu 2010 bylo určeno u vzorku 

Výtok ze štoly. Celkový obsah dvojmocného železa v tomto vzorku dosáhl hodnoty  

8,240*10-5 mg/l, z toho většina ve formě Fe2+ (7,326*10-5 mg/l) a méně jako FeSO4  

(9,111*10-6 mg/l). Což je logické vzhledem k nejnižším naměřeným hodnotám Eh na této 

lokalitě, za kterých je Fe2+ nejstabilnějším ionem železa. Oproti tomu u vody odebrané 

z Odkalovací nádrže bylo celkové množství dvojmocného železa nejmenší ze všech 

analyzovaných vzorků a to pouhých 3,584*10-7 mg/l. Voda zde je stojatá a za oxidačních 

podmínek je zde Fe2+ oxidováno na Fe3+. U vod odebraných z Rezavého potoku a v místě 

Mísení vod byl celkově stanovený obsah dvojmocného železa poměrně podobný  

1,254*10-5 mg/l a 4,479*10-5 mg/l. Celková koncentrace dvojmocného železa se u všech 

vzorků odebraných v lednu 2011 pohybovala v rozmezí od 1*10-4 mg/l do 7*10-4 mg/l. 

Největší množství celkově stanoveného dvojmocného železa bylo ve vodě Výtok ze štoly 

Václav Theodor 7,033*10-3 mg/l, z toho většina ve formě Fe2+ (4,521*104mg/l) a méně 

jako FeSO4 (2,461*10-4 mg/l). Voda v Odkalovací nádrži měla celkové stanovené železo 

6,219*10-4 mg/l. 
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U trojmocného železa je trend stejný v porovnání s Fe2+, avšak hodnoty tohoto 

iontu jsou výrazně nižší.  Největší množství celkového Fe3+ v listopadu 2010 opět 

obsahovala voda odebraná u Výtoku ze štoly Václav Theodor 4,355*10-9 mg/l, z toho ve 

formě Fe(OH)2+ je 4,120*10-9 mg/l a z Rezavého potoku 4,217*10-9 mg/l, z toho ve formě 

Fe(OH)2+ je 3,824*10-9 mg/l. V místě označovaném jako Mísení vod bylo celkové 

množství trojmocného železa stanoveno na 7,557*10-11 mg/l a vzorek který byl odebrán 

z Odkalovací nádrže obsahoval nejmenší množství celkového Fe3+ 1,509*10-15 mg/l. 

Většina Fe3+ ionů ve vodách v Odkališti se vysráží jako amorfní Fe(OH)3(a),  

které se usazuje na dně a ve vodě v nádrži tak zůstává jen nepatrné množství rozpuštěného 

železa. Největší množství celkově stanoveného trojmocného železa analýzou vod z ledna 

2011 bylo u Výtoku ze štoly 3,164*10-8 mg/l což je hodnota výrazně vyšší v porovnání 

s ostatními analyzovanými vzorky, neboť u nich se koncentrace tohoto iontu pohybovala 

až v hodnotách od 1*10-11 mg/l.  

Z těchto výsledků lze usoudit, že ve vodách u Výtoku ze štoly ještě panují redukční 

podmínky podobné těm v dole a proto zde ještě dominují Fe2+. Avšak na povrchu se tyto 

vody dostanou do kontaktu s atmosférou, což způsobuje oxidaci Fe2+ na Fe3+ a dochází ke 

zvýšení koncentrace tohoto iontu v místech vzdálenějších od Výtoku ze štoly ve směru 

proudění vod. Z výše uvedených výsledků je však patrné, že největší koncentrace Fe3+ byla 

opět stanovena v místech Výtoku ze štoly avšak v Rezavém potoce nedošlo k nárůstu 

koncentrace tohoto iontu. Z toho lze vyvodit, že veškeré Fe je velmi rychle vysráženo  

ve formě amorfních látek nejspíš hydroxidy, hydroxo-oxidy Fe, oxidy Fe dle SI  

(např. Fe(OH)3 (a)). Fe není v povrchových tocích zjištěno ve vyšších koncentracích, což 

potvrzují i výskyty Fe sedimentů a kalů na dně potoka, viz. obr. č. 6.4 pořízené během 

jedné z návštěv lokality. 
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Obr. č. 6.4: Sediment na dně potoka u Výtoku ze štoly (Vencl, 2010). 

Z výsledků geochemické analýzy vod z listopadu 2010 vyplývá, že největší 

množství celkové síry obsahuje voda v Odkališti 5,730*10-3 mg/l, z toho ve formě SO4
2-  

bylo 4,160*10-3 mg/l. U ostatních vzorků byl obsah tohoto iontu poměrně podobný. 

Hodnoty celkové síry ve vzorcích v místě Mísení vod a při Výtoku ze štoly byly totožné  

(3,020*10-3 mg/l) a zároveň nejnižší v porovnání s ostatními vzorky, avšak tento rozdíl 

hodnot není nijak razantní. Obsah celkové síry ve vodě v Rezavém potoce  

byl 3,229*10-3 mg/l, z toho ve formě SO4
2- bylo 2,534*10-3 mg/l.  

Pokud srovnáme hodnoty celkově stanovené síry u jednotlivých vzorků z ledna 

2011 dojdeme k závěru, že největší množství bylo objeveno u vody z Odkaliště.  

Obsah celkové síry v tomto vzorku byl 1,387*10-2 mg/l, z toho ve formě SO4
2-  

bylo 1,059*10-2 mg/l. Voda ze štoly měla celkově stanovenou síru 3,020*10-3 mg/l, z toho  
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ve formě SO4
2- bylo 2,381*10-3 mg/l. Hodnoty celkově stanovené síry v místě Mísení vod  

a v Rezavém potoce byly ve srovnání s předchozími vzorky výrazně nižší, voda v místě 

Mísení vod 5,240*10-5 mg/l, z toho ve formě SO4
2- bylo 4,040*10-3 mg/l a voda  

z Rezavého potoku 4,740*10-5 mg/l, z toho ve formě SO4
2- bylo 3,612*10-3 mg/l.  

Síra se ve vodách v zájmové lokalitě vyskytuje vždy ve formě SO4
2-.  

Sírany se do vod uvolňují při oxidaci pyritu dle chemické reakce č. 2. Ten byl hojným 

minerálem v těžební oblasti na Hřebči a jako hlušinový minerál byl ukládán na haldy, kde 

dlouhodobě docházelo a stále ještě dochází k jeho oxidaci a uvolňování železa a síranů  

do povrchových vod.    

Mangan byl ve všech vzorcích dominantní jako Mn2+. Koncentrace celkového 

manganu ve vzorku odebraném z Výtoku štoly Václav Theodor byla 1,512*10-6 mg/l, 

z toho většina formě Mn2+ (1,345*10-6 mg/l) a méně jako MnSO4
 (1,647*10-7 mg/l). Obsah 

dvojmocného manganu v ostatních vzorcích byl podobný, voda z Rezavého potoku 

1,093*10-6 mg/l, z toho bylo ve formě Mn2+ 9,638*10-7 mg/l, voda z Odkalovací nádrže 

1,530*10-6 mg/l, z toho bylo ve formě Mn2+ 1,256*10-6 mg/l a voda v místě Mísení vod 

1,147*10-6, z toho bylo ve formě Mn2+ 1,023*10-7 mg/l.     

Z výsledků modelování hodnot analýzy ledna 2011 byl obsah dvojmocného manganu 

ve vzorku z Odkaliště 8,461*10-5 mg/l, z toho bylo ve formě Mn2+ 6,297*10-5 mg/l, Mísení 

vod 3,315*10-5 mg/l, z toho bylo ve formě Mn2+ 2,815*10-5 mg/l, Rezavý potok  

2,350*10-5 mg/l, z toho bylo ve formě Mn2+ 2,013*10-5 mg/l, Výtok ze štoly  

1,247*10-4 mg/l, z toho bylo ve formě Mn2+ 8,047*10-5 mg/l což je i nejvyšší hodnota ze 

všech analyzovaných vzorků celkově. 

6.3. Hydrobiologický materiál 

Ve vzorku vody odebrané u Výtoku ze štoly zcela jasně převažovaly vláknité 

železité bakterie. Ty při své metabolické činnosti využívají železo rozpuštěné ve vodách a 

jsou tedy indikátorem zvýšené koncentrace železa v těchto vodách. Tyto organismy 

potřebují hodně rozpuštěného železa ke svému přežití, jehož množství dále po směru 

proudění klesá a dochází tak k postupnému vymizení těchto bakterií z povrchového toku. 

Úbytek vláknitých bakterií v povrchovém toku ve směru proudění od štoly je patrný i 

pouhým okem.  
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7. Závěr 

 Vody z Odkaliště vykazují vysoké koncentrace síranů, vápníku a železa.  

Vody vytékající z odvodňovací štoly Václav – Theodor mají chemické složení, ve 

kterém převládají ionty SO4
2-, Ca2+, Mg2+ a železa. Díky tomuto chemickému 

složení jsou tyto vody nebezpečným zdrojem kontaminace pro povrchové  

a podzemní vody v oblasti. Vody z obou lokalit pak způsobují acidifikaci 

povrchového toku Rezavého potoka a přímo se tak podílí na snížení rozmanitosti 

rostlinných a živočišných druhů v okolí. 

 Síra se ve vodách v zájmové lokalitě vyskytuje vždy ve formě SO4
2-.  

Sírany se do vod uvolňují při oxidaci pyritu a oxidaci sulfidů obsažených 

v některých jílových polohách. Ten byl hojným minerálem v těžební oblasti na 

Hřebči a jako hlušinový minerál byl ukládán na haldy,  

kde dlouhodobě docházelo a stále ještě dochází k jeho oxidaci a uvolňování železa 

a síranů do povrchových vod. 

 Zvýšená koncentrace síranů vede k acidifikaci toku, čímž se mění charakter 

hydrobiocenózy, diverzita rostlin i živočichů je potlačena, fauna vodního 

ekosystému často vymizí zcela.  

 Vápník se v těchto vodách vyskytuje ve formě Ca2+ jako volný iont. Dle hodnot SI 

se nebudou srážet žádné minerály vápníku, což je potvrzeno i RTG analýzou. 

 Veškeré Fe je velmi rychle vysráženo ve formě amorfních látek dle SI 

(např. Fe(OH)3(a)). Fe není v povrchových tocích zjištěno ve vyšších koncentracích, 

což potvrzují i výskyty železitých sedimentů a kalů na dně potoka. Tento jev je 

nejmarkantnější ve vodách v Odkališti. 

 Ve vzorku označeném jako Výtok ze štoly největší biomasy dosáhly bezbarvé 

vláknité mikroorganismy. Pravděpodobně se jedná o železité baktérie. Vzhledem 

k oxickým podmínkám na stanovišti nejde o sirné baktérie. 

 Chemismus vod u Výtoku ze Štoly Václav – Theodor nevykazuje ani po 51 letech 

po uzavření dolu zlepšení své kvality. Stejně tak nápravná opatření v podobě 

odkalovací nádrže nejsou příliš účinná.  

 V  povrchových vodách na Hřebči, které vykazují silné znečištění, lze nalézt formy 

života, což prokázaly výsledky hydrobiologických rozborů vod. 
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