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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat rešerši o důlních vodách z těţby 

černého a hnědého uhlí v České republice a následně vyhodnotit moţnosti vyuţití 

těchto vod. Teoretická část je věnována charakteristice důlních vod z těţby 

černého a hnědého uhlí a moţnostem vyuţití těchto vod. Praktická část je 

zaměřena na odběr vzorků důlních vod z činných a nečinných dolů v  České 

republice, především v lokalitách s větším průtokem důlních vod, které by mohly 

být vhodné pro úpravu a následné vyuţití v případě sucha jako důsledku 

klimatických změn.  Odebrané vzorky důlních vod byly podrobeny chemické 

analýze a výsledky byly zpracovány a porovnány s vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví č.187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se 

stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody. 

 

Klíčové slova: důlní vody, černé uhlí, hnědé uhlí, limity pitné vody 

 

Summary 

The aim of this work is to research the mining water from mining coal and 

lignite in the Czech Republic and then evaluate the possibility of using this water. 

The theoretical part is devoted to the characteristics of mine water from the 

extraction of coal and lignite and the potential for usage of these waters. The 

practical part is focused on mine water samples from active and inactive mines in 

the Czech Republic, especially in areas with a greater flow of mine water, which 

could be suitable for treatment and subsequent use in case of drought as a result 

of climate change. Mine water samples were subjected to chemical analysis and 

the results were processed and compared with the Decree of the Ministry of 

Health n.187/2005 which in turn amends the ordinance n.252/2004 which specifies 

the health requirements for drinking water and hot water and the frequency and 

scope for control of drinking water. 
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Seznam zkratek 

 

 BSK                   Biochemická spotřeba kyslíku 

 C10-C40            Stanovení obsahu uhlovodíků                

 Celkový P          Celkový fosfor 

 Celkový N          Celkový dusík 

 CHSK                Chemická spotřeba kyslíku 

 KNK                   Kyselinová neutralizační kapacita 

 NEL                   Nepolární extrahovatelné látky 

 NL                     Nerozpuštěné látky 

 OKD                  Ostravsko – karvinské doly 

 PAU                  Polycyklické aromatické uhlovodíky 

 RAS                  Rozpuštěné anorganické soli 

 RL                     Rozpuštěné látky 

 TOC                  Celkový organický uhlík 

 ÚDV                  Úpravna důlních vod              

 ZNK                   Zásadová neutralizační kapacita 

 mg.l-1                 Miligram na litr 

 mmol.l-1             Milimol na litr 

 ZF                      Formazinová jednotka zákalu  

 mS.m-1               Milisiemens na metr 

  

 

                  

 



Petra Hrbáčová: Důlní vody z těţby černého a hnědého uhlí v ČR 
 

2012  1 
 

1. Úvod 

Česká republika má poměrně malou rozlohu s velkým počtem těţebních 

oblastí. Některé těţební oblasti se vyrovnaly evropským či světovým měřítkům. 

Dnes je však, aţ na pár výjimek (především oblast severních Čech), většina dolů 

uzavřena a zlikvidována. Cílem této bakalářské práce je zmapovat oblasti 

s důlními vodami, vytipovat lokality vhodné pro další výzkum úpravy, odebrat 

vzorky důlních vod, následně je zpracovat, porovnat výsledné hodnoty 

sledovaných ukazatelů s hodnotami ukazatelů pitné vody a vyhodnotit moţnosti 

vyuţití důlní vody například jako vodu pitnou nebo uţitkovou v období sucha.  

Důlní vody se vyskytují ve všech prostorách dolů, představují komplikaci při 

těţbě. Důlní vody jsou řízeně vypouštěny do recipientu nebo jsou upravovány na 

úpravnách důlních vod.  

Dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, ve 

znění pozdějších předpisů a úprav, za důlní vody můţeme povaţovat všechny 

vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů, a to aţ do 

doby jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami [1].  

 

Oblasti jsou v této bakalářské práci děleny: 

 činné oblasti  

 černé uhlí  

 OKD, a. s.   

 Důl ČSM – Severní věţ, Jiţní věţ 

 Důl Karviná – Důl ČSA, Důl Lazy 

 Důl Paskov 

 Důl Darkov 

 hnědé uhlí   

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Sokolov –  

                                 ÚDV Svatava 

 Severočeské doly a. s. – ÚDV Březno, ÚDV Emerán 

 Czech Coal a. s. – Vršanská uhelná a. s. (Vršanská ÚDV), 

Litvínovská uhelná a. s. (Litvínovská ÚDV) 
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 nečinné oblasti  

 DIAMO, s. p.  

 Vodní jáma Jeremenko 

 Vodní jáma Ţofie 

 Rosické uhelné doly – ÚDV Rosice 

 

Teoretická část bakalářské práce je věnována charakteristice důlních vod z 

těţby černého a hnědého uhlí v České republice a návrhem moţností vyuţití 

těchto vod například jako vodu pitnou nebo uţitkovou v období sucha.  

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na zmapování oblastí s důlními 

vodami, jejich vytipování jako vhodné lokality pro další výzkum úpravy důlní vody. 

Jsou zde uvedeny výsledné hodnoty z rozborů důlních vod z vybraných lokalit, 

které jsou vypracovány ve formě přehledných tabulek s charakteristikou kaţdé 

lokality. 

2. Charakteristika důlních vod z těžby černého a hnědého uhlí 

v České republice 

2.1 Legislativa  

Důlní vody jsou podle definice Horního zákona č. 44/1988 Sb. O ochraně a 

vyuţití nerostného bohatství, který v § 40 zní:  

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

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

tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloţí, podloţí nebo boku nebo prostým 

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

nebo podzemními vodami. 

(2) Organizace je při hornické činnosti oprávněna: 

a) bezúplatně uţívat důlní vody pro vlastní potřebu, 

b) bezúplatně uţívat na základě povolení vodohospodářského orgánu důlní vodu 

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

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

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

pozemky způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a 

orgánem ochrany veřejného zdraví. 

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

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

upravují zvláštní předpisy. 

(4) K vypouštění jiných vod do důlních vod je třeba povolení vodohospodářského 

orgánu vydaného po dohodě s obvodním báňským úřadem [2].  

 

Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou důlní vody pro účel tohoto zákona 

povaţovány za povrchové nebo podzemní vody a vodní zákon se na ně vztahuje, 

pokud horní zákon nestanoví jinak. Pro tyto vody má vodní zákon označení 

„zvláštní vody” [3].  

2. 2 Zdroje důlních vod  

Zdroje důlních vod jsou různorodé. K přírodním zdrojům důlních vod se řadí 

vody ložiskové a vody mimoložiskové. Mezi antropogenní zdroje řadíme vody 

provozní a technologické. Zvláštním druhem důlních vod jsou vody stařinné [1].  

Dle hydrogeologického dělení se dělí důlní vody:  

 Přírodní zdroje  

Loţiskové vody jsou podzemní vody loţisek nerostných surovin, které jsou 

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

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

vytvářet systémy s volnou nebo napjatou hladinou. Rozdělujeme je na ovlivněné a 

neovlivněné vody důlní činností [1].  

Ovlivněné vody – jejich typickým znakem je, ţe jejich pohyb ve zvodnělé 

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

antropogenní zásah je spojen se změnami hydraulických parametrů horninových 

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



Petra Hrbáčová: Důlní vody z těţby černého a hnědého uhlí v ČR 
 

2012  4 

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 [1].  

Neovlivněné vody -  jejich typickým znakem je, 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 [1]. 

Přírodní mimoloţiskové 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 [1].  

 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 [4].  

 Stařinné vody  

Tyto 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 [4].  

2.3 Základní typy důlních vod  

Poměry zdrojů v důlních vodách jsou natolik různorodé, ţe někdy nelze 

jednoznačně vymezit pro jednotlivá loţiska „typické důlní vody”. V rámci jednoho 

důlního podniku bývá typ důlních vod většinou v čase i prostoru proměnný. Mění 

se s postupem dobývací hloubky, záleţí na mnoţství a sloţení přírodních zdrojů 

důlních vod [1].  
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 Důlní vody freaticko – atmosférického typu (PAT) 

Z 70% jsou tyto vody tvořeny infiltrací vody z povrchu, tzn. vodou 

povrchových recipientů a mělkých zvodní, sráţkovou vodou. Z 20% se jedná o 

vody provozní a zbytek připadá vodám loţiskovým. Celková mineralizace je 300 – 

1 000 mg.l-1. Hydrochemický typ je smíšený Ca – Mg – HCO3 – SO4. Typický 

výskyt je v lomech nerudných surovin, štěrkovnách a pískovnách, jílovištích a 

kaoliništích, mělkých ţeleznorudných dolech, rašeliništích.  

Charakteristika: produkty zvětrávání hornin a loţiskové vody nemají vliv na 

hydrogeochemický typ základního zdroje směsných vod [1].  

 Důlní vody alterované freaticko – atmosférického typu (aPAT) 

Přes polovinu jsou obsaţeny infiltrované vody z povrchu, provozní vody jiţ 

mají větší zastoupení, nejmenší podíl tvoří vody loţiskové. Celková mineralizace 

je 300 – 1 200 mg.l-1. Hydrochemický typ je smíšený Ca – HCO3 – SO4 s podílem 

specifických iontů, případně se specifickými fyzikálně-senzorickými vlastnostmi. 

Typický výskyt je v sádrovcových lomech, dolech polymetalických rud, lomech a 

mělkých dolech uhelných loţisek.  

Charakteristika: loţiskové vody a produkty zvětrávání hornin ovlivňují 

hydrochemický typ základního zdroje směsných vod [1].  

 Důlní vody provozně technologického typu (OTP) 

Vody provozní jsou zastoupeny v největším, téměř tříčtvrtečním, mnoţství, 

sráţkové vody a vody z povrchu jsou obsaţeny ve větší míře neţ vody loţiskové. 

Celková mineralizace je 300 – 1 000 mg.l-1. Hydrochemický typ je smíšený Ca – 

Mg – HCO3 – SO4, odpovídající hydrochemickému typu pouţívaných provozních 

vod. Typický výskyt je ve velmi nízko zvodněných hlubinných dolech 

polymetalických rud, uhelných loţiskách a jiných nerudních surovin, štolách a 

povrchových dolech nad úrovní místní erozní báze. 

Charakteristika: provozní vody tvoří určující podíl směsných důlních vod [1].  

 Důlní vody loţiskového typu (WDT) 

Největším podílem jsou zastoupeny vody loţiskové. V menší míře se 

vyskytují vody, které jsou infiltrované z povrchu. Celková mineralizace je 1 000 – 

10 000 mg.l-1 a více. Hydrochemický typ je základní výrazný Na – Cl – SO4 s 
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podílem specifických iontů, případně se specifickými fyzikálně-senzorickými 

vlastnostmi. Typický výskyt je v hlubinných dolech polymetalických rud, hlubinných 

dolech uhelných loţisek, těţbě evaporitů.  

Charakteristika: produkty zvětrávání hornin, loţiskové a mimoloţiskové vody 

utváří hydrochemický typ směsných vod [1].  

2.4 Kategorie důlních vod  

 

 Vody z hlubinných šachet – bývají neutrální nebo slabě alkalické. U 

hlubinných uhelných šachet jsou důlní vody velmi často kyselé, mají vysoký 

obsah síranů, iontů ţeleza a dalších rozpuštěných látek.  

 

 Vody z povrchových lomů – vykazují nízké pH jako důsledek vyluhování a 

oxidace přítomných sloţek [5].  
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2.5 Pitná voda 

Dle vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na 

pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, se změnami: 

187/2005 Sb., 293/2006 Sb. je uvedena tabulka s vybranými limity fyzikálních, 

chemických a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu, které budou 

porovnávány s výslednými hodnotami z odběru vzorků důlních vod [6].  

UKAZATEL JEDNOTKY LIMIT TYP LIMITU 

barva mgPt.l
-1

 20  MH 

zákal ZF 5  MH 

vodivost mS.m
-1

 125 MH 

pH  6,5-9,5  MH 

CHSK Mn mg.l
-1

 3  MH 

Tvrdost 

(vápník+hořčík) 

mmol.l
-1

 2-3,5 DH 

Vápník mg.l
-1

 40-80  DH 

Hořčík mg.l
-1

 20-30  MH 

Chloridy mg.l
-1

 100  MH 

Sírany mg.l
-1

 250  MH 

Fluoridy mg.l
-1

 1,5  NMH 

Dusičnany mg.l
-1

 50  NMH 

Amonné ionty mg.l
-1

 0,5  NMH 

TOC mg.l
-1

 5  MH 

Ţelezo mg.l
-1

 0,2  MH 

Mangan mg.l
-1

 0,05  MH 

Hliník mg.l
-1

 0,2  MH 

Měď mg.l
-1

 1  NMH 

Olovo mg.l
-1

 0,01  NMH 

Kadmium mg.l
-1

 0,005  NMH 

Arsen mg.l
-1

 0,01  NMH 

Rtuť mg.l
-1

 0,001  NMH 

PAU mg.l
-1

 0,0001  NMH 

Teplota 
0
C 55  

                 Tabulka 1: Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody 

DH…doporučená hodnota 

MH…mezní hodnota 

NMH…nejvyšší mezní hodnota 
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Na základě sloţení důlních vod a následného porovnání s limity fyzikálních, 

chemických a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu bude posouzeno, zdali 

má smysl tyto důlní vody upravovat a jaká bude moţnost jejich vyuţití. 

3. Odběry vzorků důlních vod z těžby černého a hnědého uhlí a 

jejich vyhodnocení 

Tato kapitola je zaměřena na vybrané lokality, jejich popis, rozbor a 

porovnání s limity fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů pro pitnou 

vodu. 

 3.1 Obecné informace k lokalitám 

Po zmapování oblastí důlních vod z těţby černého a hnědého uhlí v České 

republice byly vybrány lokality, které splnily následující kritéria výběru:  

 Průtok v m3.rok-1 (minimálně 450 000 m3.rok-1) 

 Přijatelná kvalita důlních vod 

 S výhodou existence úpravny důlních vod (ÚDV) 

 

Na základě výše uvedených kritérií byly vybrány lokality, které jsou  

zaznačeny v mapě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1:Obr. Mapa s vyznačenými odběrnými lokalitami 
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Legenda:          – činná těţba černého uhlí s výskytem důlních vod 

               – nečinná těţba černého uhlí s výskytem důlních vod 

                          – činná těţba hnědého uhlí s výskytem důlních vod 

                     – ÚDV 

Vysvětlivky: 

1. Důl ČSM (OKD, a. s.) 

2. Důl Karviná (OKD, a. s.) 

3. Důl Darkov (OKD, a. s.) 

4. Důl Paskov (OKD, a. s.) 

5. Vodní jáma Jeremenko (DIAMO, s. p.) 

6. Vodní jáma Ţofie (DIAMO, s. p.) 

7. Rosické uhelné doly – ÚDV Rosice (DIAMO, s. p.) 

8. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Sokolov - ÚDV Svatava 

9. Severočeské doly a. s. - ÚDV Březno, ÚDV Emerán 

10. Czech Coal a. s. (Vršanská uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s.) – 

Vršanská ÚDV, Litvínovská ÚDV 

3.2 OKD, a. s. 

OKD, a. s. je součástí průmyslové skupiny New World Resources PIc a 

základní činností společnosti je těţba kvalitního černého uhlí s nízkým obsahem 

síry (pod 1%). Pouţívá se v energetickém a hutnickém průmyslu. Tato společnost 

působí na Moravě a je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v České 

republice. Má významný vliv na tvář krajiny, ţivotní prostředí a zaměstnanost 

v Moravskoslezském kraji [7].  

3.2.1 Důl ČSM  

 Historie a obecná charakteristika oblasti 

Původní název dolu byl „Důl Československého svazu a mládeţe“, dnes 

pouţíváme pouze zkratku ČSM. Důl ČSM je činný černouhelný důl společnosti 

OKD.  Důl se nachází ve východní části karvinské dílčí pánve, v obci Stonava. Je 
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členěn na dva těţební závody, důlní závod Sever a důlní závod Jih. Součástí 

závodu Sever je úpravna a teplárna. Dobývací prostor se nachází v katastrech 

obcí Stonava, Karviná, Albrechtice a Chotěbuz [8].  

V roce 1959 začala výstavba dolu ČSM. Kvůli komplikovaným 

hydrogeologickým a plynovým poměrům bylo moţné zahájit těţbu aţ koncem roku 

1968. V 90. letech a po roce 2000 došlo k rozsáhlé investiční výstavbě. 

Předpokládá se, ţe díky tomu potrvá ţivotnost dolu nejméně do roku 2028 [8].  

Důlní vody  

Vzhledem k dodrţování bezpečnosti důlního provozu je nutné čerpat důlní 

vodu. Důlní voda z Dolu ČSM je bez dalšího vyuţití vypouštěna do vodoteče. 

Veškerá povolení pro vypouštění jsou pro doly OKD, a. s. vydávána Krajským 

úřadem v Ostravě v souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. Voda je vypouštěna do Karvinského potoka spolu s důlními 

vodami z Dolu Darkov a částečně s vodami z Dolu Karviná. Karvinský potok ústí 

do řeky Olše a následně do řeky Odry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Komora v Dole ČSM (poskytnuto společností OKD a. s.) 
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    Obrázek 3: Společný výstup důlních vod z dolu ČSM a dolu Darkov do Karvinského   

    potoka (foceno autorem bakalářské práce 10. 4. 2012) 

Důl ČSM - Rozbor důlní vody a porovnání s limity fyzikálních, chemických a 
organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu 

Rozbor odebrané důlní vody byl poskytnut společností OKD, a. s. v lednu 

2012. 

Severní věž  

Rozbory byly provedeny v roce 2011. 

Ukazatele Jednotky 10.1. 8.2. 8.3. 12.4. 10.5. 14.6. 
*Ukazatele 

pv 

Sírany [mg.l
-1

] 59,4 39,2 88,3 115 93,2 109 250 

PAU [mg.l
-1

] <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 

Ţelezo [mg.l
-1

] 2,02 1,28 0,93 1,53 2,38 0,979 0,2 

Mangan [mg.l
-1

] 1 0,528 0,648 0,493 0,368 0,429 0,05 

Chloridy [mg.l
-1

] 18 000 15 400 16 500 15 300 11 100 11 000 100 

NL [mg.l
-1

] 40 79 20 180 62 53 
 

RAS [mg.l
-1

] 31 000 24 000 26 000 24 000 15 000 16 000 
 

C10-C40 [mg.l
-1

] 0,082 0,088 <0,05 0,5 0,164 0,489 
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Ukazatele Jednotky  12.7. 9.8. 6.9. 11.10. 8.11. 6.12. 
*Ukazatele 

pv 

Sírany  [mg.l
-1

] 158 107 90,6 140 86,6 73,6 250 

PAU   [mg.l
-1

] <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 1,81 0,661 0,921 4,35 1,39 0,638 0,2 

Mangan   [mg.l
-1

] 0,673 0,473 0,065 0,693 5,22 0,183 0,05 

Chloridy   [mg.l
-1

] 11 500 9 770 9 450 11 300 8 740 6 290 100 

NL  [mg.l
-1

] 30 <10 53 190 17 22   

RAS   [mg.l
-1

] 17 000 15 000 15 000 17 000 12 000 9 800   

C10-C40   [mg.l
-1

] 0,185 1,51 0,104 5,37 0,82 0,236   

Tabulka 2: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 

V roce 2011 byl celkový objem vod 537 759 m3. V porovnání s limity pro 

pitnou vodu lze konstatovat, ţe v důlní vodě překračovaly hodnoty koncentrace 

ţeleza a manganu.  Toto můţe ovlivňovat organoleptické vlastnosti vody. 

Koncentrace chloridů v důlní vodě byly vysoce nadlimitní. Toto způsobuje zasolení 

důlních vod [9].  

Jižní věž 

Rozbory byly provedeny v roce 2011. 

Ukazatele Jednotky 10.1. 8.2. 8.3. 12.4. 10.5. 14.6. 
*Ukazatele 

pv 

Sírany  [mg.l
-1

] 293 90,6 99,6 95,2 86,4 75,6 250 

PAU  [mg.l
-1

] <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 

Ţelezo [mg.l
-1

] 3,48 0,735 1,11 1,91 0,537 4,75 0,2 

Mangan  [mg.l
-1

] 1,19 0,22 0,539 0,395 0,332 4,13 0,05 

Chloridy [mg.l
-1

] 2 820 8 110 9 030 7 650 7 590 6 670 100 

NL  [mg.l
-1

] 59 54 45 47 38 26   

RAS  [mg.l
-1

] 5 600 12 000 14 000 12 000 11 000 11 000   

C10-C40  [mg.l
-1

] 0,668 0,133 0,091 0,184 1,46 0,266   

 

Ukazatele Jednotky 12.7. 9.8. 6.9. 11.10. 8.11. 6.12. 
*Ukazatele 

pv 

Sírany  [mg.l
-1

] 160 115 102 171 116 153 250 

PAU   [mg.l
-1

] <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 4,69 0,637 4,14 2,23 0,996 1,1 0,2 

Mangan   [mg.l
-1

] 1,56 0,526 0,959 0,878 4,77 0,604 0,05 

Chloridy   [mg.l
-1

] 10 000 8 190 8 100 7 990 8 860 12 900 100 

NL  [mg.l
-1

] 52 27 57 68 13 76   

RAS   [mg.l
-1

] 14 000 13 000 13 000 13 000 13 000 20 000   

C10-C40   [mg.l
-1

] 0,539 0,328 0,506 0,349 0,629 0,166   

Tabulka 3: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 
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V roce 2011 byl celkový objem vod 483 932 m3. V porovnání s limity pro 

pitnou vodu je zřejmé, ţe koncentrace síranů nepřekročila limity pro pitnou vodu. 

Pouze v lednu roku 2011 koncentrace síranů vystoupala na hodnotu 293 mg.l-1. 

Při vyšší koncentraci síranů dochází k agresivitě vůči betonu a ovlivnění chuti. 

Koncentrace ţeleza a manganu byla nadlimitní. Toto můţe mít za následek 

ovlivnění organoleptických vlastností – barva, zákal, chuť apod. Chloridy zde měly 

opět vysoké zastoupení. Toto způsobuje zasolení důlních vod [9]. 

3.2.2 Důl Karviná 

Historie a obecná charakteristika oblasti 

Důl Karviná vznikl sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy v roce 2008.  

Sídlo se nachází cca 25 km severovýchodně od Ostravy. Závod ČSA je situován 

ve dvou dobývacích prostorech (Karviná Doly I a Doubrava u Orlové). Závod Lazy 

se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve a jeho dobývací prostor se 

nachází na katastrech obcí Orlová a Karviná [10]. 

Důlní vody 

Důlní voda z Dolu Karviná je bez dalšího vyuţití vypouštěna do vodoteče. 

Veškerá povolení pro vypouštění jsou pro doly OKD, a. s. vydávána Krajským 

úřadem v Ostravě v souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. Část důlních vod z dolu ČSA je vypouštěna do Karvinského 

potoka a zbylá část do Doubravské Struţky. Důlní vody z dolu Lazy jsou 

vypouštěny do Orlovské Struţky, následně odtékají do Heřmanického rybníku a 

poté do Odry. 



Petra Hrbáčová: Důlní vody z těţby černého a hnědého uhlí v ČR 
 

2012  14 

 

     Obrázek 4: Výstup do Karvinského potoka z Dolu Karviná (foceno autorem bakalářské 

práce 10. 4. 2012) 

 

 

Obrázek 5: Výstup do Doubravské Struţky z Dolu Karviná (foceno autorem bakalářské    

práce 10. 4. 2012) 

Důl Karviná - Rozbor důlní vody a porovnání s limity fyzikálních, chemických 

a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu 

Rozbor odebrané důlní vody byl poskytnut společností OKD, a. s. v lednu 

2012. 
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Důl ČSA  

Rozbory byly provedeny v roce 2011. 

Ukazatele Jednotky 11.1. 8.2. 8.3. 12.4. 10.5. 14.6. 
*Ukazatele 

pv 

Sírany  [mg.l
-1

] 203 131 161 111 107 115 250 

pH   7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,9 6,5-9,5 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 3,98 0,624 0,455 0,558 0,545 0,775 0,2 

Mangan  [mg.l
-1

] 0,264 0,171 0,248 0,181 0,263 0,17 0,05 

Chloridy  [mg.l
-1

] 7 430 5 400 7 140 5 510 7 030 5 490 100 

NL [mg.l
-1

] 410 39 16 50 41 48   

RAS  [mg.l
-1

] 12 000 8 700 12 000 9 300 11 000 9 000   

C10-C40  [mg.l
-1

] 1,71 0,142 <0,05 0,246 0,138 0,074   

 

Ukazatele Jednotky 19.7. 9.8. 5.9. 11.10. 8.11. 6.12. 
*Ukazatele 

pv 

Sírany  [mg.l
-1

] 131 94,5 101 116 189 140 250 

pH   7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 6,5-9,5 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 0,764 1,09 2,01 0,548 1,31 0,965 0,2 

Mangan  [mg.l
-1

] 0,181 0,116 0,211 0,178 0,194 0,25 0,05 

Chloridy  [mg.l
-1

] 3 000 4 150 4 030 5 650 6 640 6 460 100 

NL  [mg.l
-1

] 46 45 64 31 15 41   

RAS  [mg.l
-1

] 9 500 6 900 6 700 9 100 10 000 10 000   

C10-C40 [mg.l
-1

] 0,204 1,37 0,263 0,08 0,374 0,373   

Tabulka 4: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 

V roce 2011 byl celkový objem vod 957 725 m3. Ze sledovaných ukazatelů 

převyšovaly mezní hodnoty pro pitnou vodu koncentrace ţeleza, manganu a 

chloridů.  
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Důl Lazy 

Rozbory byly provedeny v roce 2011. 

Ukazatele Jednotky 17.1. 8.2. 22.3. 12.4. 10.5. 14.6. 
*Ukazatele 

pv 

Sírany  [mg.l
-1

] 321 161 163 143 133 112 250 

pH   8,1 8,1 8 8 8 7,7 6,5-9,5 

PAU  [mg.l
-1

] <0,0001 0,000107 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 0,491 1,4 0,689 0,403 0,715 0,544 0,2 

Mangan  [mg.l
-1

] 0,083 0,109 0,12 0,125 0,219 0,226 0,05 

Chloridy [mg.l
-1

] 4 620 2 920 4 400 4 570 6 660 7 360 100 

NL  [mg.l
-1

] 83 56 41 42 45 50   

RAS  [mg.l
-1

] 7 000 4 800 7 700 7 900 10 000 9 900   

C10-C40  [mg.l
-1

] 0,094 6,54 4,51 0,491 0,445 0,128   

 

Ukazatele Jednotky 19.7. 9.8. 5.9. 11.10. 8.11. 6.12. 
*Ukazatele 

pv 

Sírany  [mg.l
-1

] 127 664 798 254 220 306 250 

pH   8,1 7,9 7,9 8 8,1 8,1 6,5-9,5 

PAU  [mg.l
-1

] <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 1,25 0,369 0,505 1,03 1,06 1,13 0,2 

Mangan  [mg.l
-1

] 0,064 0,111 0,095 0,043 0,066 0,116 0,05 

Chloridy  [mg.l
-1

] 5 890 6 310 6 310 3 660 5 670 4 950 100 

NL [mg.l
-1

] 31 12 36 48 32 89   

RAS  [mg.l
-1

] 9 400 12 000 12 000 6 900 8 600 8 400   

C10-C40  [mg.l
-1

] 0,839 0,589 0,973 0,115 0,272 0,094   

Tabulka 5: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 

V roce 2011 byl celkový objem vod 426 605 m3. Hodnoty koncentrace síranů 

kolísaly. V letním a zimním období přesáhly mezní hodnotu limitu. Koncentrace 

ţeleza, manganu a především chloridů překračovaly mezní hodnoty limitů pro 

pitnou vodu.  

3.2.3 Důl Darkov 

Historie a obecná charakteristika oblasti 

Území se nachází v severovýchodní části České republiky (Severomoravský 

kraj) v blízkosti státních hranic s Polskou republikou. Historie Dolu Darkov začíná 
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jiţ v 19. století. V tomto období byla zaloţena řada nových dolů, které byly do 

komplexu Dolu Darkov sloučeny. Jedná se o doly Gabriela (1852), Hohenegger 

(1880) a Austria (1898). V 50. letech 20. století celek dolů nesl název Velkodůl 1. 

Máje. Ten byl roku 1991 přejmenován na Důl Darkov. Na počátku roku 1993 byly 

spojeny závody Darkov a Mír [11]. Důl Darkov je v současnosti největší hlubinný 

těţební komplex v České republice. Tento důl má svou vlastní úpravnu se 

jmenovitou kapacitou 800 tun za hodinu. Důl zahrnuje tři samostatné dobývací 

prostory - Darkov, Karviná, Doly II a Stonava. Součásti dolu Darkov jsou dva 

závody - Darkov a 9. květen [11]. 

Důlní vody 

Důlní voda z Dolu Darkov je bez dalšího vyuţití vypouštěna do vodoteče. 

Veškerá povolení pro vypouštění jsou pro doly OKD, a. s. vydávána Krajským 

úřadem v Ostravě v souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. Důlní vody z Dolu Darkov se vypouští do Karvinského potoka 

společně s důlní vodou z dolu ČSM a Karviná. 

 

Obrázek 6: Společný výstup důlních vod z dolu ČSM a dolu Darkov do Karvinského potoka 

(foceno autorem bakalářské práce 10. 4. 2012) 
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Obrázek 7: Karvinský potok (foceno autorem bakalářské práce 29. 2. 2012) 

Důl Darkov - Rozbor důlní vody a porovnání s limity fyzikálních, chemických 

a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu 

Rozbory byly provedeny v roce 2011 a byly poskytnuty společností  

OKD, a. s. v lednu 2012. 

  

Ukazatele Jednotky 10.1. 8.2. 8.3. 12.4. 2.5. 14.6. 
*Ukazatele 

pv 

Sírany  [mg.l
-1

] 15,7 15,6 111 149 43,8 227 250 

PAU [mg.l
-1

] <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,000102 0,0001 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 0,335 0,231 2,1 2,43 14,2 2,99 0,2 

Mangan  [mg.l
-1

] 9,78 10 0,465 0,494 0,921 0,596 0,05 

Chloridy  [mg.l
-1

] 18 900 19 700 13 000 15 100 18 900 13 200 100 

NL [mg.l
-1

] <10 96 180 260 1400 270   

RAS  [mg.l
-1

] 31 000 30 000 20 000 21 000 28 000 20 000   

C10-C40  [mg.l
-1

] <0,05 <0,05 1,35 3,58 24,5 2,28   
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Ukazatele Jednotky 12.7. 9.8. 20.9. 18.10. 7.11. 6.12. 
*Ukazatele 

pv 

Sírany  [mg.l
-1

] 267 101 168 103 291 270 250 

PAU   [mg.l
-1

] <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 3,18 1,35 1,77 0,875 1,42 0,746 0,2 

Mangan   [mg.l
-1

] 0,533 0,274 0,766 0,327 0,479 0,46 0,05 

Chloridy   [mg.l
-1

] 11 200 6 630 9 660 6 500 8 050 11 300 100 

NL   [mg.l
-1

] 160 36 93 75 42 46   

RAS   [mg.l
-1

] 17 000 11 000 15 000 11 000 13 000 17 000   

C10-C40   [mg.l
-1

] 1,33 0,246 0,672 0,673 0,248 0,142   

Tabulka 6: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 

V roce 2011 byl celkový objem vod 1 049 515 m3. Koncentrace síranů byla 

na počátku roku 2011 velmi nízká, poté měla kolísavý charakter. Ke konci roku 

vystoupala aţ na hodnotu 291 mg.l-1. Koncentrace ţeleza a manganu byla 

překročena o několik desítek setin mg.l-1. Koncentrace chloridů byla extrémně 

vysoká (cca 20 000 mg.l-1). 

3.2.4 Důl Paskov 

Historie a obecná charakteristika oblasti 

Důl Paskov se nachází zhruba 20 km jiţně od Ostravy. K jeho vzniku došlo 

sloučením závodů Paskov a Staříč. Jejich historie je poměrně krátká. Objekty 

závodů Paskov a Staříč vznikly na počátku 60. let 20. století. V obou případech šlo 

o důlní díla s vysokým stupněm ohroţení vodou a plynem.  Doly byly k 1. 1. 1994 

sloučeny do jednoho organizačního celku s názvem OKD, a. s. Důl Paskov, 

odštěpný závod. Důl těţí koksovatelné uhlí nejvyšší kvality pro metalurgické účely 

v tuzemsku i na export. Rozloha dobývacího prostoru je cca 40,4 km2. Do 

organizační struktury je začleněn také Důl Frenštát, který je udrţován v 

konzervačním reţimu [12]. 

Důlní vody 

Důlní voda z Dolu Paskov je bez dalšího vyuţití vypouštěna do vodoteče. 

Veškerá povolení pro vypouštění jsou pro doly OKD, a. s. vydávána Krajským 

úřadem v Ostravě v souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění 
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pozdějších předpisů. Důlní vody z Dolu Paskov jsou vypouštěny do řeky 

Ostravice. 

 

Obrázek 8: Důl Paskov [35]  

Důl Paskov, Staříč – Rozbor důlní vody a porovnání s limity fyzikálních, 

chemických a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu 

Rozbory byly provedeny v roce 2011 a byly poskytnuty společností  

OKD, a. s. v lednu 2012. 

 

Ukazatele Jednotky 11.1. 3.2. 8.3. 12.4. 10.5. 14.6. 
*Ukazatele 

pv 

Sírany  [mg.l
-1

] 52,5 50,1 44,2 42,3 60,6 41,1 250 

PAU  [mg.l
-1

] <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 0,356 0,21 0,315 0,48 0,599 1,62 0,2 

Mangan  [mg.l
-1

] 0,081 0,078 0,038 0,055 0,151 0,153 0,05 

Chloridy [mg.l
-1

] 822 56,6 1 570 1 540 80,4 1 240 100 

NL  [mg.l
-1

] <10 <10 10 32 <10 46   

RAS  [mg.l
-1

] 1 400 160 2 400 2 700 310 2 000   

C10-C40  [mg.l
-1

] <0,05 <0,05 <0,05 0,197 <0,05 0,102   
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Ukazatele Jednotky 12.7. 9.8. 13.9. 10.10. 8.11. 5.12. 

*Ukazatele 
pv 

Sírany  [mg.l
-1

] 63 46,4 37,6 43,3 59,1 53,2 250 

PAU  [mg.l
-1

] <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 0,743 0,469 1,28 0,661 0,728 0,498 0,2 

Mangan  [mg.l
-1

] 0,249 0,063 0,06 0,053 0,042 0,033 0,05 

Chloridy [mg.l
-1

] 45,7 1 220 873 698 874 874 100 

NL  [mg.l
-1

] <10 10 67 32 35 27   

RAS  [mg.l
-1

] 350 2 000 1 400 1 300 1 500 1 400   

C10-C40  [mg.l
-1

] <0,05 0,112 0,176 0,066 0,087 4,18   

Tabulka 7: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 

V roce 2011 byl celkový objem vod 1 023 791 m3. Koncentrace ţeleza a 

manganu byla mírně nadlimitní. Koncentrace chloridů byla sice nadlimitní, ale ve 

srovnání s ostatními důlními vodami této lokality, byla na nejniţší hodnotě. 

3.3 DIAMO, státní podnik 

 

Společnost DIAMO, s. p. sídlí ve Stráţi pod Ralskem. Je organizací, která 

realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví 

v České republice. Také zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou 

energetiku [13]. 

 

3.3.1 Vodní jáma Jeremenko 

Historie a obecná charakteristika oblasti  

Vodní jáma Jeremenko se nachází v oblasti Vítkovic v Ostravě. Tato vodní 

jáma slouţila v minulosti k hlubinné těţbě uhlí, dnes se z ní pouze odčerpávají 

důlní vody. Těţba černého uhlí byla zahájena koncem 19. století a ukončena 

v roce 1992. Po ukončení čerpání důlních vod (předpoklad rok 2028) bude vodní 

jáma zlikvidována a dokončena technická likvidace nepotřebných objektů v areálu 

[14]. 
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Důlní vody 

Důlní voda z vodní jámy Jeremenko je bez dalšího vyuţití vypouštěna do 

vodoteče. Veškerá povolení pro vypouštění jsou pro objekty společnosti DIAMO, 

s. p. v souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění pozdějších 

předpisů. Důlní vody z vodní jámy Jeremenko se vypouští do řeky Ostravice.  

Důlní vody jsou neutrální aţ mírně alkalické vody základního natrium-

chloridového typu se zvýšeným obsahem radionuklidů, původem z pokryvu 

karbonských hornin, kvarterních zvodní a povrchových toků přímou filtrací přes 

karbonské okna [14]. 

 

Obrázek 9: Vodní jáma Jeremenko [36]  

 

Vodní jáma Jeremenko - Rozbor důlní vody a porovnání s limity fyzikálních, 

chemických a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu 

Rozbory byly provedeny v roce 2011 a byly poskytnuty společností DIAMO, 

s. p. v únoru 2012. 
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Ukazatele Jednotky 5.1. 3.2. 3.3. 5.4. 5.5. 9.6. 
*Ukazatele 

pv 

Teplota  [
o
C ] 18,1 15,9 21,7 22,5 24,3 24,3 55 

Vodivost [mS.m
-1

] 134 154 154 163 154 154 125 

Sírany  [mg.l
-1

] 677 708 642 543 581 622 250 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 0,879 0,818 0,714 0,716 0,628 0,744 0,2 

Chloridy
 
 [mg.l

-1
] 3 790 4 020 4 040 4 420 3 840 3 880 100 

NL  [mg.l
-1

] 25 28 <10 27 <10 180   

RAS [mg.l
-1

] 8 500 8 100 8 600 9 300 8 900 8 400   

NEL [mg.l
-1

]   0,201     <0,05     

  

Ukazatele Jednotky 12.7. 4.8. 8.9. 6.10. 15.11. 8.12. 
*Ukazatele 

pv 

Teplota  [
o
C ] 23,7 23,5 25,3 25,1 22,5 23,1 55 

Vodivost  [mS.m
-1

] 156 154 152 153 148 152 125 

Sírany [mg.l
-1

] 633 696 664 645 630 579 250 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 0,833 0,661 0,758 0,973 0,953 0,612 0,2 

Chloridy  [mg.l
-1

] 3 990 3 880 3 700 3 750 4 010 3 970 100 

NL  [mg.l
-1

] 15 <10 26 <10 <10 <10   

RAS   [mg.l
-1

] 9 200 8 700 9 200 8 700 8 600 8 800   

NEL  [mg.l
-1

]   <0,05     <0,05     

 Tabulka 8: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 

V roce 2011 byl celkový objem vod 5 865 959 m3. V porovnání s limity pitné 

vody lze konstatovat, ţe v těchto vodách byla vysoká koncentrace síranů, ţeleza a 

chloridů. 

3.3.2 Vodní jáma Žofie 

Historie a obecná charakteristika oblasti 

Důl Ţofie je bývalý černouhelný hlubinný důl nacházející se v Ostravě – 

Porubě. V roce 1871 bylo zahájeno hloubení těţební a větrní jámy a postupně byly 

prohlubovány aţ do hloubky 805 m. Těţba začala koncem 19. století a skončila 

v roce 1997. V současnosti na lokalitě zůstala těţní jáma č. 5/1 a výdušná jáma č. 

5/4, které slouţí k čerpání důlních vod z petřvaldské dílčí pánve. Po ukončení 

čerpání důlních vod (předpoklad rok 2030) budou obě jámy zlikvidovány a 

dokončena technická likvidace nepotřebných objektů v areálu [15, 16]. 
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Důlní vody 

Důlní voda z vodní jámy Ţofie je bez dalšího vyuţití vypouštěna do vodoteče. 

Veškerá povolení pro vypouštění jsou pro objekty společnosti DIAMO, s. p. v 

souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Důlní vody z vodní jámy Ţofie se vypouští do Orlovské Struţky.  

Důlní vody jsou neutrální aţ mírně alkalické vody natrium – chloridového typu 

se zvýšeným obsahem radionuklidů, dominantně původem z pokryvu karbonských 

hornin (baden) a kvaterních zvodní [15]. 

 

      Obrázek 10: Vodní jáma Ţofie (poskytnuto společností DIAMO, s. p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Čerpací stanice – Vodní jáma Ţofie (poskytnuto společností  

DIAMO, s. p.) 
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 Vodní jáma Žofie - Rozbor důlní vody a porovnání s limity fyzikálních, 

chemických a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu 

Rozbory byly provedeny v roce 2011 a byly poskytnuty společností DIAMO, 

s. p. v únoru 2012. 

   

Ukazatele Jednotky 5.1. 3.2. 3.3. 5.4. 5.5. 9.6. 
*Ukazatele 

pv 

Teplota  [
o
C ] 16,8 14,7 18,5 20,8 23,1 23,9 55 

Vodivost [mS.m
-1

] 135 196 206 186 206 502 125 

Sírany   [mg.l
-1

] 34,6 21,3 20,3 29 17,4 68,2 250 

Ţelezo  [mg.l
-1

] 3,98 4,17 11,3 1,65 4,21 1,64 0,2 

Chloridy
 
  [mg.l

-1
] 3 960 6 140 7 060 6 080 7 010 6 360 100 

NL   [mg.l
-1

] 16 47 86 <10 16 <10   

RAS   [mg.l
-1

] 7 200 11 000 11 000 10 000 11 000 10 000   

NEL   [mg.l
-1

]   0,192     0,136 <0,05   

 

Tabulka 9: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 

V roce 2011 byl celkový objem vod 1 244 928 m3. V těchto vodách se 

vyskytovala příliš vysoká koncentrace ţeleza a chloridů. 

3.3.3 Rosické úhelné doly 

Historie a obecná charakteristika oblasti 

Rosické uhelné doly se nachází v Jihomoravském kraji, okres Brno – venkov. 

Od roku 1760 začala hlubinná těţba černého uhlí v oblasti rosických uhelných 

dolů. Dobývací prostor je stanoven na území o ploše 22,5 km2. Loţisko bylo 

Ukazatele Jednotky 12.7. 4.8. 8.9. 6.10. 15.11. 8.12. *Ukazatele pv 

Teplota  [
o
C ] 23,1 22,7 24,7 24,7 21,8 21,7 55 

Vodivost  [mS.m
-1

] 219 212 224 185 197 186 125 

Sírany  [mg.l
-1

] 16,8 16,8 18,7 25,2 16,9 22,4 250 

Ţelezo [mg.l
-1

] 3,38 5,23 4,09 5,35 17,1 0,8 0,2 

Chloridy
 
 [mg.l

-1
] 7 640 6 880 7 420 5 800 6 710 6 130 100 

NL [mg.l
-1

] 17 20 47 17 58 <10   

RAS  [mg.l
-1

] 12 000 12 000 12 000 10 000 11 000 10 000   

NEL  [mg.l
-1

]   <0,05     <0,05     
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otevřeno 66 hlavními důlními díly (jámami a štolami), které dosáhly hloubky 1 450 

m. V roce 1992 byla těţba ukončena. V současné době povrchové areály dolů 

Kukla, Jindřich, Ferdinand a Františka a část odvalů byly odprodány a převedeny 

na cizí subjekty k jinému vyuţití. Došlo k likvidaci hlavních důlních děl Jindřich II a 

Kukla. Podzemí revíru je zatopeno [17]. 

Důlní vody 

Důlní voda z Rosických uhelných dolů je po úpravě na ÚDV vypouštěna do 

vodoteče. Veškerá povolení pro vypouštění jsou pro objekty společnosti DIAMO, 

s. p. v souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění pozdějších 

předpisů. Důlní vody z Rosických uhelných dolů se vypouští do Dědičné štoly, kde 

jsou upravovány v ÚDV a následně jsou vypouštěny do řeky Oslavy.  

V důlních vodách je vysoká koncentrace síranu, ţeleza a nerozpuštěných 

látek. Technologie ÚDV je zaloţena na aeraci a následné neutralizaci vápenným 

mlékem, sedimentací a odvodnění kalu pomocí kalolisu [18]. 

 

 

Obrázek 12: Rosice – Oslavany: ÚDV (foceno autorem bakalářské práce 27. 10. 2011) 
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Obrázek 13: Rosice – Oslavany: výstup z ÚDV (foceno autorem bakalářské práce  

27. 10. 2011) 

Rosické uhelné doly - Rozbor odebrané důlní vody a porovnání s limity 

fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu 

Vzorek důlní vody byl odebrán 27. 10. 2011 v ÚDV Rosice, následně byl 

vyhodnocen CENTRÁLNÍ LABORATOŘÍ, Aqualia infraestructuras inţenýring s.r.o. 

 
Ukazatele Jednotky Vstup na 

ÚDV 

Výstup z ÚDV * Ukazatele  

pv 

barva mgPt.l-1 2,2 7,6 20 

zákal ZF 118,3 2,2 5 

vodivost mS.m-1 563 546 125 

pH  6,98 7,91 6,5-9,5 

KNK 4,5 mmol.l-1 9,2 8,4  

ZNK 8,3 mmol.l-1 2 0,84  

KNK 8,3 mmol.l-1    

absorbance  0,028 0,056  

CHSK Mn mg.l-1 2,1 1,3 3 

Tvrdost mmol.l-1 21 15,4  

Vápník mg.l-1 625,25 408,82 40-80 

Hořčík mg.l-1 131,25 126,38 20-30 

Chloridy mg.l-1 337,5 351,7 100 

Sírany mg.l-1 2959,6 3004,7 250 

Fluoridy mg.l-1 1,25 0,73 1,5 

Dusičnany mg.l-1 9,3 7 50 

Amonné ionty mg.l-1 0,36 0,35 0,5 

Celkový N mg.l-1 4 3,7  
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Fosforečnany mg.l-1 <0,05 <0,05  

Celkový P mg.l-1 <0,02 <0,02  

Huminové látky mg.l-1 1,3 1,4  

TOC mg.l-1 4,62 4,89 5 

CHSK Cr mg.l-1 7 5  

BSK 5 mg.l-1 1 2  

RL 105°C mg.l-1 4540 4920  

RAS mg.l-1 4070 4410  

NL 105°C mg.l-1 120 12  

NL 550°C mg.l-1 46 2  

Ţelezo mg.l-1 21,04 0,2 0,2 

Mangan mg.l-1 1,715 0,126 0,05 

Hliník mg.l-1 0,47 0,06 0,2 

Zinek mg.l-1 <0,030 <0,030  

Měď mg.l-1 0,02 0,02 1 

Chrom mg.l-1 <0,05 <0,05  

Kadmium mg.l-1 <0,0020 <0,0020 0,005 

Kobalt mg.l-1 0,015 <0,010  

Arsen mg.l-1 <0,0025 <0,0025 0,01 

Rtuť mg.l-1 <0,0002 <0,0002 0,001 

                 Tabulka 10: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 

 

Průměrný roční průtok byl 1 663 416 m3.rok-1. Ve velkém zastoupení byly 

koncentrace chloridů, síranů, vápníku, hořčíku a manganu.  

3.4 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Sokolov 

3.4.1 Historie a obecná charakteristika oblasti 

Sokolovská uhelná se nachází v západních Čechách ve městě Sokolov a 

těţí se v Sokolovské pánvi. Tato společnost je největším nezávislým výrobcem 

elektrické energie a nejmenší hnědouhelnou těţební společností v České 

republice. Rozmach dobývání začal aţ v roce 1871. V roce 1945 na Sokolovsku 

bylo v provozu 39 hlubinných dolů a 15 malolomů. Z technologického hlediska 

vedly poválečné změny především k postupnému přechodu na velkolomovou 

těţbu a v šedesátých letech i k výstavbě moderní zpracovatelské části ve 

Vřesové. Poslední hlubinný důl, Marie v Královském Poříčí, ukončil činnost v roce 

1991. V roce 1994 Fond národního majetku spojením Palivového kombinátu 
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Vřesová, Hnědouhelných dolů Březová a Rekultivací Sokolov zaloţil společnost 

Sokolovská uhelná. O deset let později došlo k její plné privatizaci a vzniku 

organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Ta v současné době těţí 

hnědé uhlí povrchovým způsobem v lomech Jiří ve Vintířově a Druţba v Novém 

Sedle [19]. 

3.4.2 Důlní vody 

Důlní vody jsou z lokalit Lom Medard a Hlubina Jiří čerpány na ÚDV Svatava. 

Problematickými jsou zejména vysoké koncentrace ţeleza, manganu, 

nerozpuštěných látek a nízké hodnoty pH důlních vod. Upravená voda je 

vypouštěna do řeky Svatavy [18]. 

Technologie úpravy spočívá v alkalizaci vápennou suspenzí, oxidaci 

vzdušným kyslíkem dvojmocného ţeleza na trojmocnou formu a separaci 

vzniklého kalu [18]. 

 

 

                                                      Obrázek 14: ÚDV Svatava  
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Obrázek 15: Letecký snímek na Sokolovskou uhelnu, právní nástupce, a. s. 

3.4.3 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Sokolov - Rozbor 

odebrané důlní vody a porovnání s limity fyzikálních, chemických a 

organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu 

Rozbory byly provedeny v roce 2010. 

Ukazatele Jednotky Výstup z ÚDV * Ukazatele pv 

pH   8,5 6,5-9,5 

Sírany mg.l
-1

 1040 250 

Amonné ionty mg.l
-1

 1,9 0,5 

Ţelezo mg.l
-1

 0,1 0,2 

Mangan mg.l
-1

 0,5 0,05 

Meď mg.l
-1

 0,0055 1 

Olovo mg.l
-1

 0,001 0,01 

Kadmium mg.l
-1

 0,0001 0,005 

Arsen mg.l
-1

 0,002 0,01 

Rtuť mg.l
-1

 0,0001 0,001 

NL mg.l
-1

 2   

RL mg.l
-1

 1803   

                 Tabulka 11: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 

 

Průměrný roční průtok byl 12 615 000 m3.rok-1. Na výstupu z ÚDV byla 

nadlimitní koncentrace síranů, ale i amonných iontů a manganu. Amonné ionty 

překračovaly nejvyšší mezní hodnotu o 1,4 mg.l-1. To znamená, ţe koncentrace 

amonných iontů na výstupu z ÚDV byla 1,9 mg.l-1. 
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3.5 Severočeské doly a. s. 

3.5.1 Obecná charakteristika společnosti 

Severočeské doly, působící v Severočeské hnědouhelné pánvi, jsou největší 

hnědouhelnou těţební společností v České republice. Společnost vznikla v roce 

1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Zabývají se těţbou, úpravou a 

odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 2011 dosáhly odbytové 

těţby 25, 144 mil. tun, coţ představuje 53,73 % z produkce uhlí ČR [20].  

3.5.2 Důlní vody 

Důlní vody jsou na spodních etáţích lomů jímány a čerpány na úpravny 

důlních vod Březno a Emerán .Problematickými jsou nadlimitní koncentrace 

ţeleza, manganu, síranů a nízká hodnota pH. Upravená voda je vypouštěna do 

toku Hutná a Břeţáneckého potoka [18]. 

Technologie úpravy spočívá v alkalizaci pomocí vápenného mléka, oxidaci 

aerátory doplněné dávkováním manganistanu draselného (sráţení ţeleza a 

manganu), zahuštění kalu pomocí flokulantu [18]. 

 

Obrázek 16: Letecký snímek na ÚDV Březno  
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                Obrázek 17: ÚDV Březno (foceno 27. 10. 2011) 

3.5.3 Severočeské doly a. s., Březno, Emerán – Rozbor odebrané 

důlní vody a porovnání s limity fyzikálních, chemických a 

organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu 

 

Vzorek důlní vody byl odebrán 27. 10. 2011 v ÚDV Březno, následně byl 

vyhodnocen CENTRÁLNÍ LABORATOŘÍ, Aqualia infraestructuras inţenýring s.r.o. 

 

3.5.3.1 ÚDV Březno 

Ukazatele Jednotky Vstup na ÚDV Výstup z ÚDV * Ukazatele 

 pv 

barva mgPt.l-1 11,3 10,5 20 

zákal ZF 6,5 1,7 5 

vodivost mS.m-1 435 409 125 

pH  7,79 8,33 6,5-9,5 

KNK 4,5 mmol.l-1 4,6 4,1  

ZNK 8,3 mmol.l-1 1   

KNK 8,3 mmol.l-1  0,2  

absorbance  0,109 0,101  

CHSK Mn mg.l-1 4 2,9 3 

Tvrdost mmol.l-1 18,2 13,7  

Vápník mg.l-1 408,82 356,71 40-80 
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Hořčík mg.l-1 194,44 116,67 20-30 

Chloridy mg.l-1 49,6 53,3 100 

Sírany mg.l-1 2733,6 2620,7 250 

Fluoridy mg.l-1 2 1,25 1,5 

Dusičnany mg.l-1 72,1 80,9 50 

Amonné ionty mg.l-1 1,45 1,67 0,5 

Celkový N mg.l-1 36 36,9  

Fosforečnany mg.l-1 0,09 <0,05  

Celkový P mg.l-1 0,03 <0,02  

Huminové látky mg.l-1 2,2 1,7  

TOC mg.l-1 6,63 6,9 5 

CHSK Cr mg.l-1 15 12  

BSK 5 mg.l-1 8 4  

RL 105°C mg.l-1 3740 3490  

RAS mg.l-1 3270 3010  

NL 105°C mg.l-1 13 10  

NL 550°C mg.l-1 2 <2  

Ţelezo mg.l-1 <0,10 <0,10 0,2 

Mangan mg.l-1 2,579 0,055 0,05 

Hliník mg.l-1 <0,02 <0,02 0,2 

Zinek mg.l-1 <0,030 <0,030  

Měď mg.l-1 0,01 0,01 1 

Chrom mg.l-1 <0,05 <0,05  

Kadmium mg.l-1 <0,0020 <0,0020 0,005 

Kobalt mg.l-1 0,058 0,028  

Arsen mg.l-1 <0,0025 <0,0025 0,01 

Rtuť mg.l-1 <0,0002 <0,0002 0,001 

                 Tabulka 12: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 

 

Průměrný roční průtok byl 2 000 000 m3.rok-1.V porovnání s limity pro pitnou 

vodu je zřejmé, ţe koncentrace síranů byla zde mnohonásobně vyšší a enormním 

způsobem přesahovala mezní hodnotu. Koncentrace dusičnanů převyšovala 

nejvyšší mezní hodnotu. Jelikoţ naměřená koncentrace byla 80,9 mg.l-1, je pro 

další úpravu důlní voda nevhodná. Vyšší koncentraci měli také vápník, hořčík, 

amonné ionty, celkový organický uhlík (dále jen TOC). Celkový organický uhlík je 

parametr, který ukazuje mnoţství organických látek. Je významným ukazatelem 

kvality vody. Zvýšení tohoto parametru nad určitou mez má negativní vlivy na celý 

vodní ekosystém. Pro člověka je v tomto případě voda nevhodná nejen jako zdroj 

pitné vody, ale i pro rekreační účely [21]. 
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3.5.3.2 ÚDV Emerán 

Rozbory byly provedeny v roce 2010. 

Ukazatel Jednotky Výstup z ÚDV * Ukazatele pv 

pH 
 

7,6 6,5-9,5 

Chloridy mg.l
-1

 52 100 

Sírany mg.l
-1

 873 250 

Amonné ionty mg.l
-1

 18 0,5 

Ţelezo mg.l
-1

 6,9 0,2 

Mangan mg.l
-1

 2,82 0,05 

NL mg.l
-1

 32 
 RL mg.l

-1
 1771 

                   Tabulka 13: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 

Průměrný roční průtok byl 3 000 000 m3.rok-1. V porovnání s limity pro pitnou 

vodu lze konstatovat, ţe koncentrace byla vysoce zastoupena sírany, amonnými 

ionty, ţelezem a manganem.  

3.6 Czech Coal a. s. 

3.6.1 Obecná charakteristika společnosti 

Společnost Czech Coal a. s. je obchodníkem s energetickými komoditami, a 

to s hnědým uhlím a elektrickou energií. V České republice spravuje největší 

uhelné zásoby. Jejich ţivotnost dosahuje v rámci stávajících územních limitů roku 

2052, v případě zpřístupnění zásob za územními limity přesahuje ţivotnost zásob 

horizont roku 2100. Společnost je součástí energetické skupiny Czech Coal. Tu 

tvoří společnost Vršanská uhelná a. s., Litvínovská uhelná a. s. a Coal Sevices a. 

s. Do skupiny se řadí také řada obsluţných společností a majetkové účasti 

v regionálních teplárnách. Společnosti skupiny Czech Coal, sídlící v severních 

Čechách, spolu s dceřinými společnostmi patří k nejvýznamnějším 

zaměstnavatelům v Ústeckém kraji (cca 5 tisíc zaměstnanců) [22]. 

Litvínovská uhelná a. s. 

Spravuje těţební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně 

homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany. Zásoby uhlí do územně 

ekologických limitů představují 41,6 miliony tun kvalitního hnědého uhlí s 
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výhřevností 17,5 MJ.kg-1. Za těmito limity se dále nachází 750 milionů tun 

hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR [22]. 

Vršanská uhelná a. s. 

Zajišťuje těţbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské 

hnědouhelné pánve. Společnost Vršanská uhelná a. s. disponuje uhelnými 

zásobami s nejdelší ţivotností v České republice v rámci stávajících územních 

limitů aţ do roku 2058. K vytěţení je zde zhruba 323 milionů tun uhlí, které 

garantují moţnost zásobit palivem i novou elektrárnu resp. teplárnu po celou dobu 

její ţivotnosti [22]. 

Obrázek 18: Společnosti a významná zařízení skupiny Czech Coal v Ústeckém kraji [37] 

3.6.2 Důlní vody  

Důlní vody jsou na spodních etáţích lomů jímány, částečně neutralizovány, 

čerpány a upravovány na úpravnách důlních vod velkolomů ČSA a Vršany. 

Problematickými jsou nadlimitní koncentrace ţeleza, manganu, síranů a nízká 

hodnota pH.  

Technologie ÚDV je zaloţena na aeraci, neutralizaci vápenným mlékem, 

sniţování koncentrace manganu oxidací v mírně alkalickém prostředí pomocí 

manganistanu draselného a zahuštění kalu pomocí flokulantu. Kvalita důlní vody 

na vstupu do ÚDV je proměnlivá v závislosti na ročním období [18]. 
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Obrázek 19: Litvínovská uhelná a. s. – výstup z ÚDV 

3.6.3 Czech Coal a. s., Most - Rozbor odebrané důlní vody a porovnání 

s limity fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů pro pitnou 

vodu 

Vzorek důlní vody byl odebrán 27. 10. 2011 v Litvínovské ÚDV, následně byl 

vyhodnocen CENTRÁLNÍ LABORATOŘÍ, Aqualia infraestructuras inţenýring s.r.o. 

 

Ukazatele Jednotky Vstup na ÚDV Výstup z ÚDV * Ukazatele 

 pv barva mgPt.l-1 5,4 2,7 20 

zákal ZF 2,2 1,3 5 

vodivost mS.m-1 308 288 125 

pH  7,84 8,21 6,5-9,5 

KNK 4,5 mmol.l-1 3 3,6  

ZNK 8,3 mmol.l-1 0,66 0,39  

KNK 8,3 mmol.l-1    

absorbance  0,033 0,028  

CHSK Mn mg.l-1 1,3 1,7 3 

Tvrdost mmol.l-1 8,1 7,9  

Vápník mg.l-1 248,5 208,42 40-80 

Hořčík mg.l-1 46,18 65,62 20-30 

Chloridy mg.l-1 31,8 28,8 100 

Sírany mg.l-1 1530,6 1434,6 250 

Fluoridy mg.l-1 3,42 2,92 1,5 

Dusičnany mg.l-1 37,8 33,3 50 

Amonné ionty mg.l-1 1,36 1,25 0,5 

Celk. N mg.l-1 12,1 12,2  

Fosforečnany mg.l-1 0,07 0,06  

Celkový P mg.l-1 0,02 0,02  
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Huminové látky mg.l-1 <1,0 1,1  

TOC mg.l-1 2,53 3,22 5 

CHSK Cr mg.l-1 5 4  

BSK 5 mg.l-1 3 1  

RL 105°C mg.l-1 2450 2180  

RAS mg.l-1 2220 2040  

NL 105°C mg.l-1 14 11  

NL 550°C mg.l-1 2 <2  

Ţelezo mg.l-1 0,38 <0,10 0,2 

Mangan mg.l-1 0,306 0,035 0,05 

Hliník mg.l-1 <0,02 <0,02 0,2 

Zinek mg.l-1 <0,030 <0,030  

Měď mg.l-1 <0,01 <0,01 1 

Chrom mg.l-1 <0,05 <0,05  

Kadmium mg.l-1 <0,0020 <0,0020 0,005 

Kobalt mg.l-1 0,047 0,011  

Arsen mg.l-1 0,0035 0,0025 0,01 

Rtuť mg.l-1 <0,0002 <0,0002 0,001 

                  Tabulka 14: Výsledky analýzy důlní vody a limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 

Průměrný roční průtok byl 2 500 000 m3.rok-1. Hodnoty koncentrací vápníku, 

hořčíku, síranů, fluoridů a amonných iontů převyšovaly limity fyzikálních, 

chemických a organoleptických ukazatelů pitné vody.  

4. Možnosti úpravy důlní vody  

 

 Úprava pH 

Hodnota pH je jedním z nejdůleţitějších faktorů ovlivňující biologické, 

biochemické a chemické procesy probíhající ve vodách. Bývá definováno jako 

záporný dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů. pH nabývá hodnot od 0 

do 14. Toto rozmezí rozdělujeme do tří oblastí. První oblast je oblast kyselá, kdy 

hodnoty se pohybují v rozmezí od 0 do 7. Druhá oblast je oblast neutrální, kdy 

hodnota pH je 7. Třetí oblast je oblast zásaditá, kdy hodnoty se pohybují v rozmezí 

od 7 do 14. 

V důlních vodách se často vyskytuje nízká hodnota pH (tzn. pH je v kyselé 

oblasti). Kyselá důlní voda musí být před vypouštěním do recipientu 

neutralizována, mohla by sníţit pH ve vodním toku a negativně tak ovlivnit 

biologické procesy v něm probíhající. Při úpravě vody na vodu pitnou musí být 

voda alkalizována, tzn. pH musí být zvýšeno. Poté mohou pouţity některé 

technologické procesy, např. odmanganování, odţelezování. Často se v praxi 
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alkalizují kyselé vody přidáním vhodného alkalizačního činidla, např. hašené 

vápno (hydroxid vápenatý Ca(OH)2, oxid vápenatý (CaO) [23]. 

Zvyšování pH 

 Pouţití vápence nebo korálové drti 

 Pouţití chloridu vápenatého 

 Provzdušňováním vody 

 Pouţití jedlé soli  

Sniţování pH 

 Pomocí CO2 

 S pouţitím rašeliny 

 Smíchání s vodou s nízkým pH [24]. 

 Snižování koncentrace železa 

Moţností sníţení koncentrace ţeleza je mnoho. Můţe být oxidační nebo 

pomocí iontoměničů.  

Principem oxidačních postupů je oxidace kladných iontů Fe+2 na Fe+3 a 

následná hydrolýza ţelezité soli na málo rozpustný hydroxid ţelezitý, který se 

odstraní filtrací. Jako oxidační činidlo se pouţívá vzdušný kyslík nebo jiná oxidační 

látka. 

Oxidace vzdušným kyslíkem – hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 7 aţ 

8. Provzdušňování vody se provádí buď jejím rozprašováním v komorách nebo 

vháněním vzduchu do otevřených nebo uzavřených odţelezovačích. Otevřené 

odţelezovače jsou budovány podobně jako flokulační nádrţe. Za nimi jsou řazeny 

pískové filtry. Otevřené odţelezovače mají zpravidla větší účinnost neţ uzavřené. 

Jejich nevýhodou je však větší prostorová náročnost, vyšší investice a moţnost 

znečištění vody z ovzduší. Uzavřené odţelezovače jsou ocelové nádrţe, v horní 

části je prováděno provzdušňování případně dávkování Ca(OH)2 a ve spodní části 

je filtrační vrstva. Vzduch se vhání kompresorem, odvádí se odvzdušňovacím 

ventilem. 

Oxidace jinými oxidovadly – často se vyuţívá chlor. Především tam, kde je ţelezo 

vázáno do komplexů s organickými látkami, které chlor rozkládá. Dávka chloru se 

řídí hodnotou CHSK. Dalším oxidovadlem můţe být ozon. 
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Odţelezování v iontoměničích 

Odstraňování ţeleza na katexu se děje v sodíkovém nebo vápníkovém cyklu. 

Hmota na výměnu iontů je pevná zrnitá látka z umělé pryskyřice, ve které jsou 

obsaţeny aktivní skupiny iontů. Proto má umělá pryskyřice schopnost vyměňovat 

anionty nebo kationty. Tyto výměny mohou probíhat jen mezi ionty stejného 

náboje. Kationty jsou kladné a anionty záporně nabité částice.  

Při změkčování (výměna kationtů) bude probíhat např. výměna s ionty sodíku 

(Na+) a chloridu sodného (NaCl) [25]. 

 Snižování koncentrace manganu  

Vysoká koncentrace manganu můţe ovlivnit organoleptické vlastnosti vody 

(více neţ ţelezo). Při koncentraci větší neţ 0,3 mg.l-1, můţe nepříznivě ovlivnit 

chuť vody a nerozpuštěné vyšší oxidační formy manganu mohou hnědě zbarvovat 

materiály, které přijdou s takovou vodou do styku. Proto je koncentrace v pitné 

vodě a v provozních vodách pouţívaných v potravinářském, textilním, 

papírenském průmyslu, prádelnách, škrobárnách přísně limitována. Stejně jako u 

ţeleza je moţností odstranění několik [9].   

1. Odmanganování oxidačními činidly 

Mangan se často vyskytuje s ţelezem, a proto je nutné zbavit se 

obou prvků. Principem je oxidace na hydratované oxidy a hydroxidy 

manganu vyšších oxidačních stupňů, které jsou ve vodě málo 

rozpustné a lze je snadno odloučit např. sedimentací. 

 Manganistanem draselným (oxidace probíhá v mírně kyselém 

nebo neutrálním prostředí) 

 Chlorem 

 Oxidace vzdušným kyslíkem 

 Ozonem 

2. Odmanganování alkalizací 

3. Kontaktní odmanganování filtrací preparovaným pískem 

4. Odmanganování čířením 

5. Odmanganování sorpcí [26, 27, 28]. 
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 Snižování koncentrace síranů 

Způsobů sniţování koncentrace síranů ve vodě je několik, ale ne všechny 

jsou ekonomicky i provozně pouţitelné. Technologické procesy lze rozdělit: 

 Membránové procesy 

 Reverzní osmóza 

 Iontová výměna 

 Biologické metody pomocí desulfatačních bakterií 

 Sráţení barnatými ionty 

 Sráţení vápenatými ionty 

 Sráţení hlinitými ionty [28, 29].  

 

 Snižování koncentrace chloridů a fluoridů 

Větší koncentrace fluoridů (nad 2 mg.l-1) mohou být příčinou chronického 

onemocnění, tzv. dentální fluorózy, nebo i změn v kostní dřeni. Při vodárenské 

úpravě je nutné počítat s tím, ţe fluoridy se významně sorbují na hydratovaných 

oxidech Fe, Al, Mn aj. Účinnost je vyšší v kyselém prostředí. To znamená, ţe 

původní koncentrace fluoridů ve vodě se sniţuje při koagulaci, odţelezování a 

odmanganování [9]. 

Obsah chloridů a fluoridů lze efektivně sníţit pomocí nanofiltrace. Dochází 

k částečnému změkčování bez potřeby pouţití regeneračních chemikálií.   

Lze ji vyuţít při potřebě částečné nebo úplné redukce obsahu neţádoucích 

látek. Nanofiltrace je membránová technologie, která je provozně a konstrukčně 

velmi podobná reverzní osmóze. Nanofiltrační membrána zachycuje divalentní 

ionty a větší molekuly. Z hlediska ostrosti filtrace se nanofiltrační zařízení řadí 

mezi reverzní osmózu a ultrafiltraci. Nanofiltrační zařízení pracují při tlaku niţším 

neţ 7 bar, coţ představuje nízkou energetickou náročnost provozu [30]. 

 

 Změkčování vody - snižování koncentrace vápníku a hořčíku 

Chuťově jsou nejlepší vody obsahující převáţně vápník a hydrogenuhličitany. 

Obsah hořčíku ve vodě nad 250 mg.l-1 se jiţ obvykle projevuje hořkou chutí. Vody 

s vysokou koncentrací hořčíku a síranů mají laxativní účinky. 
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Vodu, která obsahuje větší mnoţství rozpuštěných solí vápníku a hořčíku, 

nazýváme tvrdá voda. 

Ke sniţování obsahu vápenatých a hořečnatých iontů, k deionizaci a 

k demineralizaci, ke zmenšení obsahu všech solí lze pouţít chemické způsoby 

(sráţení), kdy dochází k tvorbě ve vodě málo rozpustných sloučenin (CaCO3, 

Mg(OH)2, Ca3(PO4)2) nebo k tvorbě komplexních sloučenin těchto prvků. Tyto 

sraţeniny se z vody odstraní sedimentací a filtrací. Se vzrůstající teplotou se doba 

potřebná k vysráţení vápníku a hořčíku zkracuje.  

Chemické postupy změkčování vody 

 Změkčování vápnem a sodou 

 Změkčování NaOH a sodou 

 Změkčování fosforečnany 

 Změkčování komplexony 

            Změkčování vody na iontoměniči [31, 32, 33]. 

 Snižování koncentrace amonných iontu 

Přítomnost amonných iontů v upravované vodě významně sniţuje účinnost 

hygienického zabezpečení chlorací v důsledku vzniku chloramínů. Za přítomnosti 

rozpuštěného kyslíku vznikají v síti bakteriální oxidací neţádoucí dusitany 

působící hygienickou nezpůsobilost upravené vody k pitným účelům. 

 Iontová výměna 

 Chlorace a ozonizace 

 Biologické metody - amonné ionty jsou oxidovány autotrofními 

nitrifikačními bakteriemi za přítomnosti ve vodě rozpuštěného kyslíku 

přes dusitany na dusičnany [34]. 
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5. Závěr 

V období klimatických změn můţe nastat období sucha, a proto je třeba 

hledat jiné potencionálně vyuţitelné zdroje vod. Takovými zdroji mohou být vody 

důlní. Na základě dostupných dat, poskytnutých společnostmi DIAMO, s.p.; OKD, 

a.s.; Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov; Severočeské doly, a.s.; 

Czech Coal, a.s. byly vytipovány lokality pro odběr důlních vod.  

Kritérii pro výběr lokalit byly:  

 Průtok v m3.rok-1 (minimálně 450 000 m3.rok-1) 

 Přijatelná kvalita důlních vod 

 S výhodou existence úpravny důlních vod (ÚDV) 

V některých lokalitách byl společnostmi umoţněn odběr vzorků důlních vod 

(Rosické uhelné doly; Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov; 

Severočeské doly, a.s.; Czech Coal, a.s.). 

Dle výsledků lze zhodnotit, ţe v nejvyšší koncentraci jsou zastoupeny sírany. 

Jejich odstranění je moţné provádět pomocí membránových procesů nebo iontové 

výměny apod. Ve vysokém zastoupení je i ţelezo s manganem. Sníţení 

koncentrace těchto anorganických látek lze za pomoci iontoměničů, oxidací, filtrací 

preparovaným pískem apod. Největší problém mohou představovat chloridy. 

Způsobují zasolení důlních vod. Odstranění chloridů je velmi sloţitý technologický 

proces a z ekonomického hlediska velmi náročný. V České republice momentálně 

ţádné odsolovací zařízení není v provozu. 

Důlní vody vybraných lokalit by musely projít několika sloţitými 

technologickými procesy, aby mohly být v budoucnu vyuţity jako vhodné zdroje 

pitné vody v období klimatických změn. Úprava důlní vody z okolí Ostravska by 

měla být zaměřena na sníţení koncentrace chloridů membránovými procesy, 

kdeţto voda z lokalit Severních Čech a Rosic je zatíţena především vysokou 

koncentrací síranů, a proto by se technologie úpravy důlní vody měla sestávat 

z uzlů sráţení, případně iontové výměny nebo membránových procesů. 

Navazující diplomová práce bude zaměřena na jednu vybranou lokalitu a 

úpravu důlní vody, tak aby její výsledné hodnoty dosahovaly poţadované kvality. 
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