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Anotace  

Diplomová práce vymezuje pojem důlních vod, zabývá se problematikou důlních vod 

z povodí Dolu Bílina a jejich čištěním. Sleduje jejich kvalitu na výstupu ze stávající 

čistírny Emerán. Vyhodnocuje stav vypouštěné vody v souvislosti s novou legislativou. 

Sleduje nejproblematičtější polutanty, typické pro důlní vody na Dole Bílina, tedy ţelezo 

a mangan a na závěr vyhodnocuje, o kolik překračují stanovené emisní limity. Dále je 

v práci navrţeno řešení na zefektivnění stávajícího čištění důlních vod dle nové legislativy 

Evropské unie.  

Klíčová slova: důlní vody, chemismus důlních vod, emisní standardy, emisní limity, 

čištění, mokřady. 

Annotation 

This thesis defines the term mine water, deals with the issue of mine water from the basin 

of the Mine Bílina and its cleaning. It monitors the quality of underground water at the 

outlet of the existing sewage EMERAN. It evaluates the condition of discharged water in 

connection with the new legislation. It follows the most problematic pollutants, typical for 

mine water at the Mine Bílina –i.e. iron and manganese and it evaluates by how much the 

set limits are exceeded. The study also suggests solutions to streamline the existing mine 

water purification according to the new European Union legislation. 

Key words: mine water, chemistry of mine water, emission standards, emission limits, 

treatment, wetlands. 

  



Obsah  

 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE ........................................................................... 1 1

 HISTORICKÝ VÝVOJ TĚŢBY NA BÍLINSKU ......................................................... 2 2

2.1 Historie dolování na Bílinsku.................................................................................. 2 

2.2 Oblast Bílinska ........................................................................................................ 3 

2.3 Geologické poměry oblasti ..................................................................................... 5 

 HYDROLOGICKÉ PODMÍNKY A CHEMISMUS VODY DB .................................. 7 3

3.1 Charakteristika důlní vody ...................................................................................... 7 

3.2 Způsoby odvodňování ............................................................................................. 9 

3.3 Chemismus důlní vody .......................................................................................... 12 

 ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ DŮLNÍ VODY .......................................................................... 15 4

4.1 Fyzikální metody čištění ....................................................................................... 15 

4.2 Chemické a fyzikálně-chemické metody .............................................................. 15 

4.3 Biologické metody ................................................................................................ 16 

4.4 Příklad pouţití biologického čištění v reálném provoze ....................................... 18 

 LEGISLATIVA V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S DŮLNÍ VODOU ............................. 22 5

 SOUČASNÝ STAV ÚPRAVNY DŮLNÍ VODY NA DOLECH BÍLINA ................ 26 6

6.1 Technický popis provozu ...................................................................................... 26 

6.2 Retenční nádrţe na dně lomu ................................................................................ 27 

6.3 Kalové hospodářství .............................................................................................. 27 

 PRAKTICKÁ ČÁST .................................................................................................... 28 7

7.1 Metodika analýzy .................................................................................................. 28 

7.2 Metodika hodnocení .............................................................................................. 29 

 VÝSLEDKY ................................................................................................................. 32 8

8.1 Vyhodnocení kvalita důlní vody na Dole Bílina ................................................... 32 

8.2 Vyhodnocení mnoţství průtoků ............................................................................ 43 

 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ DŮLNÍ VODY ......................... 50 9

9.1 Technické řešení systému mokřadů ...................................................................... 50 

9.2 Aerobní buňky – mokřady (Aerobic Cells) ........................................................... 52 

9.3 Štěrkové loţe (Rock Drains) – MOBS jednotky ................................................... 57 

9.4 Otevřené skluzy, přepady a kanály (Slipways) ..................................................... 58 

 ZÁVĚR ......................................................................................................................... 60 10



Seznam pouţité literatury .......................................................................................... 61 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 68 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 69 

 

 

  



Seznam zkratek 

BSK  biochemická spotřeba kyslíku 

ČJ  čerpací jáma 

ČS  čerpací stanice 

ČSDB  čerpací stanice Doly Bílina 

DB  Doly Bílina 

EL  emisní limity 

ES  emisní standardy 

ES  Evropské společenství 

HČS  hlavní čerpací stanice 

HEIS  Hydro-ekologický informační systém 

CHSK  chemická spotřeba kyslíku 

IS  imisní standardy 

LJ  lom jih 

MOBS  manganese – oxidizing bactria systém (mangan oxidující bakterie) 

NL  nerozpuštěné látky 

NV  návrh vlády 

OKEČ  odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ORP  oxidačně redukční potenciál 

OV  odpadní vody 

PAU  polycyklické aromatické uhlovodíky 

RAS  rozpuštěné anorganické soli 

RL  rozpuštěné látky 

TOC  celkový organický uhlík 

ÚDV  úpravna důlních vod 

VHP  vodohospodářský profil 

VÚV  Výzkumný Ústav Vodohospodářský 
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 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 1

Doly Bílina jsou neoddělitelnou součástí severních Čech. Uhlí se zde doluje jiţ přes 

dvě stě let a po celou dobu představuje důlní voda velký problém jak pro samotné horníky, 

tak pro celé okolní ţivotní prostředí, protoţe voda, která lom opouští je velkou měrou 

zatíţena mnoţstvím škodlivých látek, které zatěţují povrchovou i podzemní vodu a tím 

ohroţují celý ekosystém.  

V diplomové práci popisuji historický a geologický vývoj dolování ve sledovaném 

území v souvislosti s důlní vodou, vymezuji pojem důlní voda a popisuji chemismus důlní 

vody. Emisní standardy pro vypouštění důlní vody do recipientu jsou dány vládním 

nařízením č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

vod a odpadních vod a v práci se zaměřuji na dodrţení stanovených přípustných limitů 

následujících kontaminantů: ţelezo, mangan a nerozpuštěné látky, které představují pro 

Doly Bílina největší problém. 

Cílem diplomové práce je monitorovat, zpracovat a vyhodnotit současný stav 

kvality důlní vody a to v souvislosti s danou legislativou a zároveň navrhnout odlišnou, 

dokonalejší, efektivnější technologii, která bude splňovat nové legislativou povolené 

mnoţství kontaminantů v důlní vodě. Mnou navrhovaná technologie by měla splňovat 

i zvyšující se nároky na těţbu v dolech Bílina. 
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  HISTORICKÝ VÝVOJ TĚŢBY NA BÍLINSKU 2

Doly Bílina jsou jednou z mnoha lokalit v České republice, kde se těţí hnědé uhlí. 

Uhlí patří k naší vlasti od nepaměti. Čechy jsou historicky tradičním místem hornictví, 

dolů na drahé kovy, či doly na hnědé a černé uhlí. Od samého počátku hornictví těţbu 

doprovází problémy s důlní vodou. První část bude věnována malé exkurzi do historie boje 

člověka o zmocnění se přírodního bohatství, jeho dobývání a vyuţívání. Kapitola nastiňuje 

nejen historii dolování v Čechách, historii samotného dolování na Bílinsku, ale především 

vymezuje oblast Bílinska, kterou se diplomová práce zabývá. Hlavní oblastí kapitoly je 

geologický vývoj oblasti, který je pro uhlotvorbu nejdůleţitější. 

2.1 Historie dolování na Bílinsku 

Počátky dobývání uhlí se dle písemných pramenů u nás datují k počátku 15. století. 

Pro Čechy byla těţba uhlí bezvýznamná a je zřejmé, ţe se v počátcích uhlí uţívalo k zcela 

jiným účelům neţ jako zdroj tepla. Aţ ve druhé polovině 18. století dochází k rozmachu 

těţby uhlí jako zdroji tepla, ale těţilo se výhradně pro místní potřebu. Skutečný vzestup 

uhelného hornictví nastává aţ v období průmyslové revoluce v polovině 19. století, kdy 

našly uplatnění parní stroje, coţ umoţnilo dolovat ve větších hloubkách.  

V severních Čechách je těţba spojena s rody Clary-Aldringenů, Lebebourů 

a Schwarzenbergů. Další technický pokrok přinesl přelom století, kdy se začalo uţívat 

elektrické energie a sbíjecího kladiva na stlačený vzduch. V první polovině 20. století 

objem těţby rostl stejně jako mnoţství společností, které se v těţbě angaţovaly. Ve 

sledované oblasti získala silné pozice Mostecká uhelná společnost a Severočeská uhelná 

společnost s největším podílem kapitálu německé ţidovské rodiny Petschků. 
1-3

 

Přes dlouhou tradici dobývání uhlí jsou doloţené záznamy o těţbě uhlí na Bílinsku 

aţ z konce 18. a zejména pak 19. století. První uhlí se u Bíliny těţilo dle záznamů uţ v roce 

1750 ze štoly u Chudeřic, v roce 1751 pak na místě proti bývalému bílinskému nádraţí. 

Důl v Bílině, původně pojmenovaný Carolina, později přejmenován na Rudiay I, od roku 

1918 nesl název Anna Berta a po Druhé světové válce je znám jako Bílinský lom Maxim 

Gorkij. V období poloviny 19. století dochází k výraznému posunu v oblasti dolování, a to 

vyuţití parního stroje k odvodňování (jako třetí v celých Čechách zavádí parní stroj panský 

důl v Bílině v roce 1834 a v roce 1853 zlepšili provoz i Lobkovicové, kterým současný Důl 
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Bílina patřil, ve svém „velkodůle―. Důl Maxim Ggorkij a Jirásek jsou dva nejstarší lomy 

oblasti Bílinsko.
1-4

 

19. století představuje pro rozvoj těţby velký rozvoj a to hlavně díky tomu, ţe se 

začalo uhlí vyuţívat jako topného materiálu a také proto ţe v souvislosti s uţitím páry 

a parního stroje bylo dolování o něco jednodušší a v neposlední řadě je rozvoj těţby, 

prodeje uhlí a tedy růst zisku úzce spjat s rozvojem lodní dopravy a ţelezničních tratí, kdy 

vznikající ţelezniční společnosti rychle pochopily, ţe k Labi je nejblíţe z oblasti 

Duchcova, Teplic a Bíliny a ţe zisky přinese i přeprava uhlí. Během krátkých let spojila 

nejvýznamnější těţební místa revíru, napojila na odtahové trasy pro rozvoz uhlí do 

průmyslových center a odbytišť. Samo zavedení parních lokomotiv a parníků znamenalo 

uplatnění uhlí pro pohon parních strojů a vývozu znásobila i výstavba labských uhelných 

překladišť, která umoţňovala levnou dopravu uhlí do Německa. První překladiště bylo 

vybudováno v Ústí nad Labem.  

Je v celku logické, ţe nevídaný rozvoj uhelnému průmyslu přineslo období po Druhé 

světové válce, růst průmyslové výroby nepromítl do enormní spotřeby energie a ještě 

dlouho po válce bylo jediným zdrojem elektřiny pouze uhlí (řešit potřebu energie připadlo 

převáţně hnědému uhlí), proto bylo potřeba mimořádně zvýšit těţbu uhlí. Pokles těţby 

nastal aţ v důsledku vyuţití jiných zdrojů energie v devadesátých letech. S tak obrovským 

nárůstem těţby po válce souvisí i orientace na efektivnější lomový způsob dobývání, 

s čímţ je opět spjata nutnost technického pokroku, nových technologií a strojů 

a v neposlední řadě se zvyšovaly i územní poţadavky. 
1,2,4 

2.2 Oblast Bílinska 

Pod pojem Bílinsko se rozumí nevelká plocha z revíru, který spravuje akciová 

společnost Severočeské doly, respektive její organizační jednotka – Doly Bílina. Doly 

Bílina převzaly správu tehdejších dolů Maxim Gorkij v Braňanech a později v Bílině, 

Alois Jirásek v Ledvicích, Julius Fučík v Ţelénkách, Pokrok v Duchcově a Dukla 

v Pozorce. Dnes těţí pouze jediný z těchto lomů a to Maxim Gorkij, který vznikl spojením 

porubních front lomů M. Gorkij a Jirásek. Dnes je tento velkolom označován jako lom 

Bílina. Pro současný lom Bílina byl v roce 1976 schválen dobývací prostor Bílina, který 

pokrývá potřebnou plochu dolovací činnosti aţ do konečné hranice postupu lomu. Tato 
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hranice je upravena tzv. závaznou linií rozhodnutím vlády č. 444/1991. Předpokládá se, ţe 

této hranice bude dosaţeno přibliţně v roce 2035. Oblast označovanou jako Bílinsko lze 

ohraničit obcemi Bílina, Braňany, Libkovice, Duchcov, Lahošť, Hrob, Mstišov, Pozorka, 

Teplice, Hostomice, Světec, Štrbice, zrušené Radovesice a zpět přes severní a západní 

okraj Bíliny. Pro lepší názornost dobývacích prostorů a bývalých dolů poslouţí mapa 

jednotlivých částí oblasti uvedená na Obrázku č. 1.
 2, 5

 

 

Obrázek 1: Severočeský hnědouhelný revír v měřítku 1 : 95 000 
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2.3 Geologické poměry oblasti 

Počátek uhelného podloţí v oblasti Bíliny spadá aţ do druhohor, kdy byla oblast 

zasaţena rozsáhlou erozí, dochází k horotvorným pohybům, rozšiřování moří. Před 

devadesáti miliony let (svrchnoturonské období = kratší část křídového období druhohor) 

došlo k posunu pobřeţí křídového moře na západ od Bíliny. Oblast Bílinska zaplavilo 

nehluboké šelfové moře, které bylo mohutně zásobováno přívaly vody z nedaleké pevniny. 

Křídové moře bylo obdařeno celou plejádou mořského ţivota a doklady o bohatém ţivotě 

v oblasti Bíliny jsou početné nálezy zkamenělin drobných ţivočichů i rostlin. 
1, 3, 4

 

Období třetihor (tj. 35-40 milionů let) je obdobím rozsáhlých pohybů zemských 

desek spojené s vulkanickou činností. Vulkány vyprodukovaly mnoţství popela (tufu), 

který se usazoval. Po ukončení hlavní vulkanické činnosti docházelo k zvětrávání části 

vulkanitů a tufů. Takto zvětralý materiál byl splachován do mělkých jezer. V oblasti mezi 

Krušnými horami a Českým středohořím vznikla velká mělká pánev, ve které se 

shromaţďovala voda a vytvářela vhodné podmínky pro další vývoj oblasti. Klimatické 

podmínky byly velmi výhodné pro rostlinný ţivot, vytvářelo se zde obrovské rašeliniště, 

budoucí základ hnědouhelné sloje. Baţina se rozšiřovala od Ústí nad Labem ke Klášterci 

nad Ohří, avšak největší mocnost uhlí v nejdéle trvajícím uhlotvorném prostředí na 

Bílinsku. Jak jiţ bylo uvedeno, byla oblast bohatá na ţivočišný a rostlinný ţivot a právě 

rostlinné (ale i ţivočišné) zbytky tvoří uhelnou sloj.
 1, 4 

Uhelná sloj je organická hmota, která se přeměnila postupným hnitím, tlením, 

trouchnivěním a rašeliněním, později pod dalšími usazeninami za účasti tepla a tlaku 

probíhalo prouhelnění. Při této karbonizaci se destilačními procesy rozkládala celulosa 

a výsledkem bylo zuhelnatění vyvolané nahromaděním organického uhlíku, celý proces 

trval nejméně sto dvacet tisíc let. 
1, 2.

 

Hlavní fáze uhlotvorby spadá do období spodního miocénu (22 – 17 milionu let). 

Podloţí pánve je sloţeno proterozoickými (starohorními) rulami a ţulorudami, 

permokarbonickými vulkanity (vulkanity pocházejícími z mladších prvohor) 

a sladkovodními sedimenty, křídovými mořskými sedimenty a oligocenními vulkanity 

případně sedimenty. Kvalitu a mocnost sloje ovlivňuje větrání vulkanických a křídových 

hornin v oligocénu a miocénu, kdy vznikly mocné vrstvy jílovcových drobů, písků, jílovců 

a tufitů. Nadále postupovala říční sedimentace a usazování rašeliny. Při vzniku jezera se 
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usazovaly další vrstvy, tato sedimentace způsobila transformaci rašelinné hmoty v uhlí. 

Vlivem tektonických změn se území rozdělilo na loţiska ve výškově diferencovaných 

úsecích, jak je znázorněno na Obrázku č. 2.
 1, 2, 4  

 

 

Obrázek 2: Geologický profil Dolu Bílina 
4 

Loţisko Dolu Bílina je tvořeno souvislou slojí s vysokým stavem prouhelnění 

s nízkým obsahem vody (W t r = 28 %), vysokým obsahem uhlíku v hořlavině  

(C daf = 71 %) a relativně vysokým koeficientem odraznosti (RO = 0,4). Jedná se o uhlí 

humitové (kaustobiolitní) s hlavním zastoupením macerálů (uhlí). 
4, 7  

Z hlediska obsahu popela se sloj dělí do mnoţství petrografických typů od čistého 

jílu po uhlí s nízkým obsahem popela pod 3 %.
 1, 2 
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 HYDROLOGICKÉ PODMÍNKY A CHEMISMUS VODY DB 3

Jak jiţ bylo napsáno, důlní voda je problémem kaţdého lomu. Tato kapitola 

vymezuje pojem důlní voda, obecně důlní voda charakterizuje a popisuje i konkrétní typy 

důlní vody na Bílinsku. Zároveň popisuje způsoby odvodňování a seznamuje se specifikou 

chemizmu důlní vody. 

3.1 Charakteristika důlní vody 

Důlními vodami obecně míní všechny vody, které se v lomu nachází včetně 

sráţkových vod a kuřavek. Podle definice Horního zákona č. 44/1988 Sb. O ochraně 

a vyuţití nerostného bohatství, §40, ve znění pozdějších předpisů, jsou jako důlní vody 

označovány: „ … všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do 

hlubinných nebo povrchových důlních prostoru bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem 

nebo gravitací z nadloží, podloží nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich 

spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami.“   
 7- 9 

Důlní vody mohou být, přírodní, stařinové a provozní. Přírodní důlní vody se dělí na 

loţiskové (podzemní vody loţisek nerostných surovin přímo v loţiskové výplni) 

a mimoloţiskové (vody povrchových toků a nádrţi, či vody sráţkové). Stařinové vody jsou 

specifickým druhem důlních vod, neboť se jedná o směsné vody loţiskové, mimoloţiskové 

i provozní v opuštěných důlních prostorách, v zavalených porubech. Za provozní důlní 

vody se povaţují vody sváděné do dolu uměle.
 7-10 

Důlní činnost se projeví na kvalitě povrchové vody a podle geomorfologické 

a tektonické situace i na kvalitě vody hlubšího oběhu. Celková mineralizace, obsah 

jednotlivých sloţek a jejich forma, kyselost (hodnota pH) a oxidačně-redukční potenciál 

(Eh) vody jsou určovány ustavením dynamického stacionárního stavu interakcí ve sloţení 

systému, který tvoří vlastní horniny, jejich sedimentární a půdní pokryv, haldy, odvaly, 

přínos atmosférických sráţek, podzemních vod a atmosféra.
 10-14 

Horníky ohroţovala nejen samotná práce v temném prašném prostředí, ale také důlní 

plyny, nebezpečí poţárů, ale samozřejmě jiţ zmiňovaná důlní voda a kuřavky (tekuté 

písky). Povrchové doly jsou obvykle nejhlubším místem v okolí a jsou proto obzvláště 

citlivé na přítoky povrchové a podzemní vody. Odvedení této vody je základní podmínkou, 
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aby se v lomu mohlo vůbec těţit. I zbytky prosakující podzemní vody a řádně neodvedená 

povrchová voda z dešťových sráţek mohou na lomech způsobit značné komplikace. 

Spousta bláta, sníţená soudrţnost zemin a z toho plynoucí sesuvy řezů a výsypek mohou 

na čas těţbu ohrozit. Toto jsou důsledky atmosférické sráţkové vody a špatného 

odvodňování. 
1-2 

Dnes tento problém spolehlivě řeší výkonná čerpadla. Ani kuřavky nepředstavují pro 

lom větší nebezpečí. Daleko větší problém přináší důlní voda a kuřavky pro hlubinné doly. 

V minulosti voda znemoţňovala dobývání ve větších hloubkách, zatopený důl musel být 

zastaven, neţ se vodu podařilo odčerpat. Nejobávanější byly průvaly důlní vody a kuřavek, 

kdy do samotné štoly proniklo velké mnoţství vody nebo tekutého písku. Průval 

představuje nebezpečí porušení stability vysokých stěn řezů a jejich sesuvy někdy to 

znamená i trvalé zastavení dolu, v řadě případů i oběti na ţivotech.
 1, 2, 4 

Geneze vzniku uhelné pánve odpovídá na otázku, kde se takové mnoţství vody bere. 

Dříve tu bylo rozsáhlé jezero, které postupem času vyschlo a dnes je zde velká vrstva 

mnohaletých usazenin. V prostoru mezi Bílinou a Mostem představovaly zvodnělé písky 

od počátku dolování stálé nebezpečí a celé hydrogeologické vymezení prostoru se jeví jako 

jeden z nejsloţitějších revírů. 
1, 2, 4 

Lom Bílina s rozlohou 13 km² a hloubkou přes 200 m se nachází v široké údolní nivě 

v nevelké vzdálenosti od její osy – řeky Bíliny. Z hydrogeologického hlediska je nadloţí 

lomu Bílina charakteristické velkými vrstvami terciérních šedých jílů s mocnými polohami 

písků. Specifikou území jsou tzv. kuřavkové písky s velmi malou zrnitostí, nasycené 

vodou. S odvodňováním kuřavek se začalo uţ před koncem 19. století. Dalším zvodněným 

horizontem je vlastní uhelná sloj, kam soustavně vtékají stařinové vody z niţších míst 

v uhelném lomu, k tomu je nutno přičíst ještě dešťové sráţky. Z toho si lze snadno udělat 

obrázek, jak obtíţné je zbavit lom vody. 
1, 2, 4, 5, 12 

Hydrogeologické a hydrologické poměry mohou výrazně ovlivnit vlastní těţbu. 

Zvodnělým obzorem spodní vody je obvykle uhelná sloj. V dolovém poli lomu Bílina je 

propustnost sloje výrazně zvýšena hlubinným dolováním. Důlní vody z dolových polí byly 

svedeny příkopem do jímky hlavní čerpací stanice lomu, poté byly vedeny příkopem do 

jímky hlavní čerpací stanice lomu. Poté byla chodba zazděna a výtokovým objektem 

napojena na dvojité potrubí a průměru 500 mm a uloţena do rýhy v podloţí na dně lomu. 



Kára Jiří: Úprava důlních vod na DB v souvislosti s novou legislativou EU 

2013  9 

Voda se soustřeďovala do tzv. emeránské chodby, která odváděla důlní vodu z dolových 

polí. I kdyţ zde kaţdou vteřinu proteče 50 l vody, jako trvalé řešení to nemohlo zůstat. 

Proto byla nově vyhloubena 127 m hluboká čerpací jáma a průměru 5 m a 300 m dlouhou 

rozráţkou napojena na emeránskou chodbu. Čerpací stanice, která ročně vyčerpá z jámy 

130 000 m³ typické důlní vody, je dnes osazena speciálními kalovými čerpadly. 
2, 4, 5 

Důlní voda obsahuje vedle rozpuštěných anorganických solí, především síry a ţeleza, 

i větší mnoţství částeček zemin ze splachů a jemné kuřavkové písky se silně abrazivním 

(brusným) účinkem. Je nutné, aby tato voda před vypuštěním do povrchových vodotečí 

prošla čistírnou důlních vod, kde se sniţuje míra škodlivosti na přípustné koncentrace. 

Odčerpáváním důlní vody se zabraňuje průsakům do důlního prostoru a zaplavování sloje 

a tím se zvyšuje bezpečnost povrchové těţby a sniţuje se hladina spodní vody. Na kaţdou 

tunu uhlí se v průměru vyčerpá 1,15 m³ vody.
 1, 2, 4 

3.2 Způsoby odvodňování 

Nejen pro zakládání lomu, ale pro celou ţivotnost lomu je velmi důleţité vybudování 

poměrně rozsáhlého systému vodohospodářských zařízení. Nejprve se k odvodňování 

vyuţívalo hloubených šachtic, později se začalo s vrty vystrojenými perforovanými paţnicemi, 

tzv. spouštěcími filtry. Voda stékala do důlních prostor, kde se sváděla k čerpacím stanicím. 

Tento postup se pouţívá dodnes. Od Druhé světové války se odvodňovací vrty zakládají zcela 

systematicky, a to v trojúhelníkové síti o stranách 90-120 m. 
1-2 

Kuřavkové písky i při nejdokonalejším odvodňování veškerou vodu nepustí, navíc 

jsou z povrchu neustále znovu napájeny. Zbytková voda vytéká na řezy a musí se neustále 

udrţovat svodové příkopy k odvádění vody k čerpadlům. 
1, 2, 4, 15 

I pro oblast Dolu Bílina je odvodňování rozhodující. Lom Bílina  s rozlohou 

13 km² a hloubkou přes 200 m se nachází v široké údolní nivě řeky Bíliny (povodí řeky 

Bíliny 1-14-01). Původní spád toků, které směřovaly přes území dolu (potoky Radčický, 

Lomský a Osecký), byly svedeny do jedné nádrţe, která odvádí vodu z potoků 

Kláštereckou přeloţkou do potoka Bouřlivec nad nádrţ Všechlapy. Podle vodohospodářské 

mapy z roku 1990 bylo území rozděleno do pěti různých povodí. V systému HEIS je podle 

novějšího členění VÚV uvedeno členění jednodušší, kde území dolu bylo přičleněno do 

povodí 1-14-01-52 Radčický potok.  
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Území Dolu Bílina bylo ještě nedávno odvodňováno do řeky Bíliny, do zbytku 

Oseckého potoka a do Ledvického potoka. Nyní z úpravny důlních vod Emerán je 

vyčištěná voda odváděna pouze do řeky Bíliny, která má několikanásobně upravený tok, 

a to jednak retenčními (zadrţovacími) nádrţemi na Bílině pod Jirkovem, jednak na Bílém 

potoce nádrţí Jiřetín II a rovněţ nad územím jezera Jiřetín. 
15 

Z hydrogeologického hlediska je nadloţí lomu Bílina charakteristické mohutnými 

vrstvami terciérních šedých jílů s mocnými polohami písků. Specifikou jsou jiţ zmiňované 

kuřavkové písky s velmi malou zrnitostí (cca 0,1 mm), nasycené vodou.  

Dalším zvodněným horizontem je vlastní uhelná sloj. Stařinové vody soustavně 

vytékají s vydatností 1 aţ 3 l/s. Ke všem těmto zdrojům je nutno ještě přičíst dešťovou 

vodu, kdy při průměrných sráţkách 518 mm naprší na plochu lomu 6,5 mil. m³. Na jílovém 

povrchu většina vody steče do lomu.
  

Jiţ při zakládání lomu byly vybudovány záchytné příkopy a nádrţe s čerpacími 

stanicemi. Hráz Libkovice na Radčickém potoce s objemem 200 000 m³ vyuţívá čtyři 

odstředivá horizontální čerpadla Sigma Q 450. Odtud odčerpávají vodu dvěma výtlačnými 

řády DN 500 v délce 3,5 km aţ pod úpatí svahů hor do Kláštereckého potoka (teče mezi 

Osekem a Duchcovem a vlévá se pod obcí Lahošť do Bouřlivého potoka).
  

V povodí Lipnického potoka vznikla nejdříve Hráz Lipnice, která odváděla vodu 

gravitačně do zbytku koryta pod Ledvicemi. Poté byla nad ní vybudována čerpací stanice 

Lipnice a komplex Hrdlovka (dnes jej tvoří Hráz Hrdlovka a Retence I). Hráz Hrdlovka 

o objemu 53 000 m³ je osazen čtyřmi ponornými čerpadly Sigma 80 GQMU, umístěných 

v čerpacích studnách v koruně hráze. Voda se přečerpává výtlačným potrubím DN 375 do 

Kláštereckého potoka. Z nádrţe Retence I se voda potrubím DN 400–600 v délce 4,5 km 

samospádem přivádí koridorem mezi výsypkou Pokrok a severními bočními svahy lomu aţ 

pod Ledvice do starého koryta. Pro případ většího přítoku vody je nádrţ osazena dvěma 

ponornými čerpadly Sigma 80 GQMU, které přečerpávají vodu do nádrţe Hrdlovka. 

Čerpací stanice jsou dnes plně automatizovány a ovládají se přes centrální dispečink. 

V současnosti se osvědčila čerpadla typu FLYGT, v některých případech se z důvodu 

ţivotnosti nebo extrémních výtlačných výšek zasazují klasická horizontální odstředivá 

čerpadla řady CV.
15 
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Odvodnění předpolí lomu souvisí i s odvodněním podzemních pískových kolektorů 

s mnoţstvím podzemní vody. V nadloţí se nacházejí kuřavkové horizonty a vodonosné 

pískové a štěrkopískové vrstvy, které byly později zakryty geologickými pochody. Dále 

jsou zde vrstvy jílových sedimentů a nánosy spraší. 
2, 4, 15 

Od roku 1986 byly do hloubky 60–170 m vyvrtány desítky vrtů s konečným 

průměrem 300 mm, osazované ponornými vícestupňovými o výkonu 1-10 l/sec. Poslední 

nejvíce pouţívaná čerpadla jsou typu ODDESSE. Po vybudování odvodňovacího systému 

začíná samotné odvodňování vlastního lomu. V lomu je však velmi omezený prostor pro 

vybudování jímky dostatečné velikosti pro koncentraci velkého mnoţství vody. Jedná se 

o malý prostor mezi posledním uhelným řezem a patou vnitřní výsypky, který je sice 

dlouhý, ale velmi úzký. Aby se omezil přítok vody do lomu, musí fungovat jiţ zmiňované 

odvodnění předpolí, jednak se utlumí eventuální nárazové přítoky na jímce čerpací stanice 

a jednak se separátně odčerpává voda méně zatíţená rozpustnými organickými solemi 

ţeleza a síry (typické znečištění důlních vod). Tyto pomocné čerpací stanice jsou osazeny 

ponornými kalovými čerpadly FLYGT typové řady BS.
 15 

Vlastní dno uhelného lomu je proti přívalům vody chráněno přiměřeně 

dimenzovanou jímkou s čerpací stanicí. Součástí odvodnění je soustava drénů na podloţce 

vnitřní výsypky. S postupem paty sýpky musí být drenáţní systém soustavně prodluţován 

a dále musí být v poměrně krátkém termínu hloubena vţdy nová retenční jímka, jak je 

vidět na Obrázku č. 3. 
2, 15 

 

Obrázek 3: Hloubení nové jímky na dně lomu.
 2 

Není bez zajímavosti, ţe retenční jímka nemá delší ţivotnost neţ deset měsíců. 

Závaţným problémem zůstává dimenzování usazovací části retenční jímky, které mají za 
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úkol zachytit splaveniny.  Vzhledem k absolutní absenci travního krytu na ploše celého 

lomu je zejména při velkých deštích do lomu splavováno nebývalé mnoţství kalů 

(viz Obrázek č. 4.).
 2, 15 

 

Obrázek 4: Do jímky se soustřeďuje voda z celého lomu.
 2 

Hlavní čerpací stanice v lomu je osazena třemi odstředivými horizontálními čerpadly 

SIGMA typové řady CVN v přesuvných buňkách. Tyto čerpací sanice jsou osazeny dvojicí 

ponorných kalových čerpadel řady GFHU na plováku, coţ bylo nutné kvůli malé hloubce 

jímky. Díky plovákům mohou čerpadla CVN odčerpávat vodu s malým mnoţstvím kalů, 

které zůstávají na dně a mohou tak být odčerpána přímo kalovými čerpadly WARMAN, 

která mohou čerpat přímo zakalenou vodu a nemusí čekat na usazení kalů. 
15 

Toto řešení není příliš obvyklé a neobvyklé je také řešení napojení pohyblivé části 

výtlačných potrubí do hlavní čerpací stanice v lomu na pevnou část v bočních svazích. 

Toto stabilní zařízení představuje 280 m dlouhá štola, vyraţena pod boční svahy, na jejichţ 

konci byly navrtány dva svislé širokoprofilové vrty. Do tohoto systému bylo uloţeno dvojí 

potrubí DN 400 ve vrtech v ocelových chráničkách a obetonováno, ve štole fixováno na 

ukotvených betonových praţcích. Nahoře od vrtů je výtlačné potrubí vyvedeno rovněţ jako 

pevné a na povrchu zaústěno do čistírny důlních vod. Zde se sniţuje především obsah 

nerozpuštěných látek a anorganických sloţek na koncentrace, umoţňující vypouštění do 

povrchových toků.
 1, 2, 15 

3.3 Chemismus důlní vody 

Typ důlní vody se v rámci jednoho dolu mění jak v čase, tak v prostoru a to vlivem 

postupu dobývaní a mění se i v závislosti na kvalitě a sloţení přírodní důlní vody. U dolů, které 
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jsou v činnosti, se chemismus důlní vody mění díky mísení různých typů vody, znečišťování, 

odpadním látkám, produktům zvětrávání, produktům biologického rozkladu atd.
 7, 10 

Důlní činnost se projeví na kvalitě povrchové vody a podle geomorfologické 

a tektonické situace i na kvalitě vody hlubšího oběhu. Celková mineralizace, obsah 

jednotlivých sloţek a jejich forma, kyselost (pH) a oxidačně-redukční potenciál (ORP) vody 

jsou určovány ustavením dynamického stacionárního stavu interakcí ve sloţení systému, 

který tvoří vlastní horniny, jejich sedimentární a půdní pokryv, haldy, odvaly, přínos 

atmosférických sráţek, podzemních vod a atmosféra. Voda sice omezí přístup kyslíku a sníţí 

rychlost oxidace primárních minerálů, ale na druhé straně v sobě důlní vody koncentrují 

sloţky, které byly uvolněny v průběhu aktivní činnosti dolů. Vzhledem ke sníţení promývání 

oblasti sráţkovou vodou, která pórovou vodu ředí, dochází k nárůstu koncentrace některých 

látek, které mohou nepříznivě ovlivňovat ţivotní prostředí. Důlní voda z povrchových 

i hlubinných dolů obsahuje především ionty oxidu siřičitého, ţeleza (probíhá zde oxidace 

sulfidů ţeleza, proto zde nalezneme pyrit, markazit), mangan a další sírany. V důlních 

vodách jsou samozřejmě i další rozpustné/rozpuštěné a nerozpustné/nerozpuštěné látky 

(RL, NL).
 10-13, 16 

Za rozpuštěné látky se povaţují hlavně rozpuštěné anorganické soli, pro něţ se 

vyuţívá zkratka RAS (kationty kovů a aniony kyselin). Hlavní sloţkou RAS jsou sírany, 

konkrétně jejich soli.
 17 

Mezi nerozpuštěné látky patří hlinitokřemičitany, hydratované oxidy kovů 

(především ţeleza a manganu). Nerozpuštěné látky mají tuhou konzistenci, nebo zůstávají 

v suspenzi ve vodě díky hustotě částic, která je menší, nebo stejná jako hustota vody. 

Nerozpuštěné látky plovou na povrchu hladiny, nebo jsou unášeny, popřípadě sunuty po 

dnu. U průmyslové vody se NL dále dělí na usazené, neusazené a vzplývavé. 
18, 19 

Hodnota pH vody umoţňuje rozlišit výskyt některých prvků ve vodě, zároveň ovlivňuje 

chemické, fyzikálně chemické a biologické procesy, které probíhají právě při čištění vody. 

Kromě hodnoty pH výrazně chemismus ovlivňuje ORP (oxidačně-redukční potenciál), který 

je rozhodující pro některé chemické a biochemické procesy jako jsou: denitrifikace, 

asimilace, disimilace, oxidace, redukce sloučeniny síry aj. Na hodnotě ORP mají ve vodě 

podíl plyny. O₂, O₃, CH₄, H₂S, CO₂, Cl₂. 18, 20 
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V důlní vodě se nachází i organické látky přírodní, nebo antropogenní. Je nutné 

rozlišovat látky biologicky rozloţitelné a biochemicky rezistentní. Organické látky ve 

vodách se stanovují pomocí metod CHSK, tj. stanovení chemické spotřeby kyslíku, TOC, 

tj. stanovení organického uhlíku a BSK, tj. stanovení biochemické spotřeby kyslíku.
 21 

Z anorganických látek vyskytujících se ve vodě bych se zaměřil především na 

chloridy a sírany, které jsou typické právě pro důlní vodu. Chloridy jsou ve vodě přítomny 

jako jednoduchý ion Cl
-
.
  

Mezi anorganické sloučeniny síry, které se vyskytují v důlní vodě, se řadí sírany 

a sulfidy, které v ní mají největší podíl, včetně sulfanu), dále pak thiokyanatany, 

elementární síra, thiosírany a siřičitany.
 12

 Vysoké koncentrace síranů v důlní vodě jsou 

zapříčiněny oxidací sulfidických rud, při nichţ vznikají právě sírany. Koncentrace síranů 

se v podzemní a povrchové vodě se pohybuje v desítkách či stovkách mg/1.
18, 20, 22 

Vzhledem k rozšiřující se těţební fronty a zvětšující se ploše dolu, stoupá i mnoţství 

důlní vody, která pocházejí z podzemí, buď ze stařinové vody nebo z okolních toků. Důlní 

voda je v oblasti dolu Bílina zatíţena především sírany, ţelezem a manganem. Tyto 

kontaminanty jsou původem z podzemní vody z rozkládajících se sulfidů, jako je pyrit 

a markazit (FeS2). Kolísavost polutantů je závislá na mnoţství důlní vody pocházejících ze 

sráţkové vody, neboť mnoţství sráţek není během roku stabilní oproti důlním vodám. 
15 

  



Kára Jiří: Úprava důlních vod na DB v souvislosti s novou legislativou EU 

2013  15 

 ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ DŮLNÍ VODY 4

Vzhledem k velkému zatíţení důlní vody manganem, ţelezem a nerozpuštěnými 

látkami, je potřeba je před vypuštěním do říčního toku vyčistit. K čištění důlních vod se 

vyuţívá tří základních postupů: technologie fyzikální, chemické a biologické.
 12, 23-26 

4.1 Fyzikální metody čištění 

Fyzikální způsoby čištění odpadní vody vyuţívají mechanické způsoby. Základním 

typem fyzikálního čištění je usazování, tedy odstranění částic těţších, nebo lehčích neţ voda. 

Usazování můţe být kombinované, zde se rozlišuje čištění čířením, nebo flotací. 
23, 27-28 

Číření je zaloţeno na suspendování jemných částic do větších shluků, jejichţ 

sedimentace je pak o mnoho rychlejší. K vytváření těchto větších shluků se vyuţívají 

destabilizační činidla (koagulanty nebo flokulanty). 
23 

Flotace je zaloţena na principu provzdušňování, kdy se suspendované částice 

v kapalině přivedou do přímého styku s bublinkami vzduchu. Komplex tuhých látek 

a vzduchu má dohromady niţší hmotnost neţ voda a tudíţ stoupá k hladině, odkud jsou 

odstraňovány.
23, 27, 29-32 

4.2 Chemické a fyzikálně-chemické metody 

Chemické čištění je zaloţeno na odstraňování suspendovaných nebo rozpuštěných 

látek přidáním vhodných chemických činidel, nebo vyuţívá zákonitostí fyzikální chemie. 

Mezi chemické metody patří neutralizace, sráţení, oxidace a redukce, absorpce, iontová 

výměna a membránové separační procesy. Při neutralizaci se upravuje pH na poţadovanou 

hodnotu a to buď mísením alkalických a kyselých vod, coţ je vhodné pro menší provozy, 

nebo se neutralizace provádí přímým dávkováním neutralizačních činidel. Sráţením se 

rozumí převod rozpustných látek na nerozpustné, či rozpustné jen nepatrně.  

Oxidace a redukce se vyuţívá tam, kde je potřeba odstranit biologicky špatně 

rozloţitelné molekuly, nebo kdyţ voda obsahuje látky, které rychle odebírají kyslík, který 

je zapotřebí k procesu odbourání poţadovaných látek. Mezi oxidační a redukční procesy 

patří: fotokatalýza (tj. fotochemický degradační proces, který je zaloţen účinku volných 

radikálů), fentonova reakce (tj. proces zaloţený na tvorbě reaktivních oxidačních forem, 
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které jsou schopné odstraňovat polutanty), ozonizace (to znamená s pouţitím ozonu, jako 

velmi silného oxidačního činidla, které reaguje s látkami s vícenásobnou vazbou) a vyuţití 

peroxidu vodíku, či chloru. Absorpcí se rozumí děj, při němţ se molekuly směsi látek 

rozpuštěných ve vodě snadněji a pevněji váţí k absorbentu, neţ jiné. Při iontové výměně 

dochází k odstranění neţádoucích iontů z odpadní vody výměnou za ionty přijatelné. 

Membránové separační procesy lze jednoduše popsat jako procesy, kde je vyuţito 

membrány jako fyzikální bariéry, kterou některé látky procházejí a jiné jsou membránou 

zadrţovány.
 23,27, 28, 33, 34

 

4.3 Biologické metody 

V praktické části diplomové práce navrhuji právě přírodní způsob čištění odpadní 

vody, a proto bude této kapitole věnováno více prostoru. 

Biologické metody napodobují a zrychlují mikrobiální procesy, které jsou v přírodě 

běţné, navíc jsou tyto metody poměrně levné, i kdyţ jsou od ostatních metod v nevýhodě 

svou niţší ovladatelností, či citlivostí na změnu podmínek. Rychlost biologického čištění 

vody závisí například na obsahu kyslíku ve vodě, hodnotě pH, teplotě, typu znečištění, 

době zdrţení a hloubce vody.
 23, 24,27, 28, 33, 35-37 

Jak jiţ bylo uvedeno, přírodní způsoby čištění vyuţívají v přírodě běţně se 

vyskytující samočistící procesy, které probíhají v prostředí půdním, vodním a mokřadním 

za přímé účinnosti rostlin. Vegetace se podílí na tvorbě vhodných podmínek pro mnoţení 

mikroorganismů, vyuţívá se uvolněných látek jako je dusík, fosfor a draslík, které jsou 

nezbytné pro tvorbu biomasy. 
14, 38, 39,  

Při biologickém čištění vznikají mikroorganismy, které po určité době odumírají 

a následným rozkladem odumřelé biomasy vznikají odpadní produkty, ať jiţ rozpustné, či 

nerozpustné. Některé z těchto produktů jsou biologicky rozloţitelné, ale většina z nich slouţí 

jako ţivina pro další druhy mikroorganismů. Čistírny odpadních vod vyuţívající biologického 

způsobu čištění jsou zaloţeny na regulovaném přítoku předčištěné odpadní vody umělým 

mokřadem, který je účelně osázen baţinatými rostlinami, vodní kulturou s vodními rostlinami, 

či jiným prostředím schopným odebírat z vody znečišťující látky.
 14, 27, 40, 41,  

Při biologickém čištění vody se pouţívají technologie aerobního či anaerobního 

čištění. 
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Aerobní čištění vyuţívá přítomnosti kyslíku, dochází k oxidaci organických látek 

a výsledným produktem je oxid uhličitý a voda. Pro dosaţení dostatečného mnoţství kyslíku, 

který je nezbytný pro zajištění kvalitního kontaktu vloček kalu s vodou, je nutno odpadní 

vodu intenzivně provzdušňovat. Aerobní mokřady se vyuţívají k úpravě kyselé vody, kdy 

v oxidačních procesech dochází ke vzniku nové fáze kovů za vzniku oxidů a hydroxidů. 

Aerobní mokřady jsou tvořeny vrstvou stojaté vody, která je osázena mokřadními rostlinami. 

Základ mokřadů tvoří nerozpustná vrstva s mocností mezi 30 - 100 cm. Plocha mokřadu je 

závislá na koncentraci ţeleza, manganu, nebo hliníku v čištěné vodě.
 25, 38, 42-44

 V umělých 

mokřadech má na proces odbourávání kovů velký význam i zvýšené pH (6 - 8), které je 

nezbytné pro kvalitní sráţení kovů, např. manganu.
 25, 38, 42

  

Anaerobní čištění je čištění bez přítomnosti kyslíku. Mikrobiální rozklad biomasy 

probíhá samovolně na dně rybníků, v močálech apod. V těchto bezkyslíkatých prostředích 

dochází k vyhnívání a kvašení. Anaerobní čištění vyuţívá kombinaci vrstvy vody (3 - 10 cm) 

vrstvy organického substrátu (6 - 100 cm) a vrstvou vápencového loţe (15–30 cm). Anaerobní 

mokřad je osázen stejnou vegetací jako mokřad aerobní. 
24, 45, 46 

Mokřad de facto tvoří přechod mezi suchozemským a vodním ekosystémem. Jedná 

se o specifický biotop s organismy, které vyţadují soustavný přísun povrchové vody, nebo 

alespoň velmi vysokou hladinu vody podzemní. Mezi mokřady se řadí baţiny a močály, 

z vegetace převaţují vodní nebo baţinaté rostliny tzv. hydrofyta. Substrát je, jak jiţ bylo 

řečeno, tvořen hydrickou půdou a je nasycen mělkou vodou.
 13, 23, 40, 47 

Čistící procesy v mokřadech probíhají díky jiţ zmíněným rostlinám, makrofytům, 

jejichţ kořeny jsou ve stálém zaplaveném území a zelené části vyčnívají nad vodní 

hladinu. Fotosyntéza a dýchání tedy probíhají ve vzdušném prostředí. Čištění spočívá na 

fyzikálních procesech, sedimentace a filtrace probíhajícími v porézním prostředí. 
13, 23, 40, 47

 

V mokřadech dochází jak k fyzikálnímu, tak chemickému i biologickému čištění. 

Z fyzikálních procesů se jedná o sedimentaci, z fyzikálně chemických procesů je to 

zejména absorpce a chemické procesy jsou zastoupeny sráţením sloučenin, rozkladem 

látek, oxidací a redukcí. Samotné biologické procesy mají na starosti mikroorganismy, 

které rozkládají dusíkaté organické látky proteolytickými a amonizačními bakteriemi, 

probíhá zde nitrifikace, případně denitrifikace a rozklad celulosy. Další biologické procesy 

jsou zastoupeny rozkladem tuků, škrobů, cukrů a rozklad organických sloučenin fosforu. 
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Praktické pouţití vodních rostlin, řas a dalších makrofyt při čištění spočívá ve vyuţití 

jejich schopnosti poutat nutrienty. 13, 24, 40, 47
 

Jednou z moţností, jak přirozeně odstranit kontaminaci je i tzv. rhizofiltrace, kterou 

jsem vyuţil i já ve svém návrhu. Rhizofiltrace odbourává těţké kovy z odpadní vody 

v umělých mokřadech za vyuţití vodních rostlin, které budou následně blíţe 

charakterizovány. Princip je zaloţený na zachytávání kontaminantu v kořenovém systému 

rostlin, nebo dochází přímo k absorpci v kořenech.
 48-49 

Mokřadní rostliny mají specifickou vlastnost, která se maximálně vyuţívá právě 

v procesu čištění. Váţí na sebe minerální ţiviny (nutrienty) a stopové prvky, které 

v odpadní vodě vznikají a vyuţívají je na tvorbu biomasy a velmi významně se podílí na 

sníţení eutrofizace (tj. proces znehodnocování a zhoršování kvality povrchové vody 

zaloţeném na nepřirozeném obohacování vody ţivnými minerálními látkami, které vedou 

k neţádoucímu zarůstání vodního biotopu). 
50-51 

Samočistící procesy mohou fungovat pouze za přítomnosti mikroorganismů, pro něţ 

mokřadní vegetace vytváří příznivé podmínky. Řasy a sinice a mokřadní rostliny produkují 

kyslík, tím zajišťují správnou kyslíkovou bilanci v procesu čištění. Dále rostliny transpirací 

převádějí určitou část vody do vzdušného prostředí a vytvářejí příznivě mikroklima 

a v zimním období vytvářejí tepelnou izolaci filtračního pole a sniţují moţnost 

promrzání. 
13, 27, 41, 47, 45, 50 

K nejběţnějším a nejčastěji vyuţívaným mokřadním rostlinám, které se vyuţívají pro 

vegetační kořenové čistírny, patří rákos obecný (Phragmites australis), zblochan vodní 

(Glyceria maxima), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), orobinec širokolistý 

(Typha latifolia)a orobinec úzkolistý (Typha angustifolia). Existuje však velké mnoţství 

dalších mokřadních rostlin, které lze vyuţít pro menší kořenové čistírny, např. skřípinec 

jezerní, sítina rozkladitá, šmel okoličnatý, puškvorec obecný, různé druhy ostřic aj. 
14, 23, 27, 52-53 

4.4 Příklad pouţití biologického čištění v reálném provoze 

Systémy pasivního čištění důlní vody pro „odbourávání― ţeleza a manganu v lokalitě 

Dolů Bílina – Emerán, které navrhuji jako řešení vyplývající z NV č. 61/2003 Sb. o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 

náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 
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o citlivých oblastech ve znění pozdějších úprav, přibliţně odpovídají níţe uvedenému 

systému, dlouhodobě provozovanému v USA. Navrhovaná soustava pro Doly Bílina je 

ještě sofistikovanější, proto nepovaţuji za problematické ani nemoţné ji realizovat v našich 

podmínkách. 

Následující popis dvacet pět let fungujících systémů by měl přiblíţit moţnosti 

pasivního systému čištění důlní vody a moţnosti jeho přenosu a vyuţití v České republice. 

Nejdéle se pasivní systémy čištění uplatňují v USA, kde jsou uţ desítky systémů 

fungujících v provozu. Stejně tak například ve Velké Británii jiţ funguje více jak třicet 

těchto čistíren na různých lokalitách. Fungující systémy jsou dále i v Kanadě a Jiţní 

Americe. Následující příklad jsem vybral pro svou chemickou podobnost čištěné vody 

a tím pádem i funkční konfiguraci. 

Allegheny Energy je americká energetická společnost s ročním výnosem tři milióny 

dolarů a se čtyřmi tisíci zaměstnanci. Rozděluje se na dvě hlavní obchodní společnosti 

Allegheny Energy Suply, která vlastní a provozuje více neţ dvacet elektráren s výkonem 

více neţ 9 700 MW a Allegheny Power jako národní dodavatele energie. Tato společnost 

musela uţ od roku 1988 řešit čištění vyluhovaných vod z jejích uzavřených zařízení 

slouţících ke skládkování vedlejších produktů spalování uhlí (CCB - Coal Combustion by 

Products). 
54-55 

V roce 1988 začaly práce na první pilotní mokřadní čistírně na skládce v Albright 

v Západní Virginii. Díky pozitivním výsledkům byla dohodnuta spolupráce s Electric 

Power Research Institute (Výzkumný institut pro elektrickou energii, EPRI) s cílem nadále 

zlepšovat tuto technologii. Prvotní systém se skládal pouze ze čtyř mokřadů ozeleněných 

transplantáty z místních rostlin a ukázal se jako úspěšný pro dosaţení limitů pro 

vypouštění ţeleza (1,5 mg/l), ale ne pro mangan (1 mg/l). V roce 1992 byly do systému 

přidány další dva bazény, aby se zlepšila míra odbourávání manganu. I kdyţ se prokázala 

značná míra dalšího odbourávání tohoto prvku, stále systém nebyl schopen dosáhnout 

stanovených limitů. V roce 1996 byly provedeny změny systému, na základě údajů 

získaných z další řešené lokality Springdale a hlavně na základě dalších celosvětových 

výzkumů v tomto směru, zavedením tří štěrkových filtrů na jeho konci. Postupné 

rozšiřování systému v lokalitě Albright můţeme vidět na Obrázku č. 5.
 54-55
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Obrázek 5: Postupné rozšiřování systému Albrught - 1. první 4čtyři mokřady z roku 1988, 2. nová 

mokřadní buňka z roku 1996, 3. Mokřady přidané v roce 1992, 4. Štěrkové filtry z roku 1996.
55 

Po inokulaci filtrů (mangan - oxidujícími bakteriemi), která probíhala jeden měsíc, bylo 

dosaţeno téměř úplného odbourání manganu, jak je vidět v Tabulce 1 shrnující měření 

obou systémů. 

Tabulka 1: Úspěšnost odbourávání nebezpečných látek v referenčních lokalitách 

Po prvotních kladných výsledcích byl v roce 1994 vytvořen pasivní systém čištění na 

skládce CCB ve Springdale v Pennsylvánii, který hned v prvním roce dosáhl limitů pro 

Parametr 

Albright Springdale 

vtok výtok odbourání vtok výtok odbourání 

průtok 75 I/min % 

 
150 l/min % 

 pH 6,70 7,46 (+11) 7,04 7,61 (+8) 

Mangan 

 

13,00 0,083 99 2,71 0,21 92 

Ţelezo 45,00 0,33 99 12,46 0,27 98 

Hliník 1,00 0,089 91 0,891 0,260 71 

Arsen    0,061 0,005 92 
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odbourání ţeleza. V roce 1995 bylo k systému přidáno dalších osm čistících buněk, aby 

bylo dosaţeno nových limitů. Systém byl úspěšný v čištění ţeleza a manganu téměř ihned 

po zavedení do provozu. Na základě předešlých úspěšně fungujících systémů byl v roce 

1998 vytvořen další projekt pro elektrárnu Hatfield v Green County, Pennsylvánie (také 

pro čištění výluhů z CCB).
 54-55

 

Závěrem lze říct, ţe společnost Allegheny Energy má uţ dvaceti pěti letou pozitivní 

zkušenost s fungujícími systémy pasivního čištění (v podobném klimatu jako v ČR), které 

prosazuje všude, kde je to technicky moţné (vzhledem k prostoru), hlavně z důvodu jejich 

nákladové efektivnosti a také z důvodu prezentace firmy jako přátelské k ţivotnímu 

prostředí a svému okolí (Environmental Friendly). 
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 LEGISLATIVA V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S DŮLNÍ VODOU 5

Předpisy, které se váţí k nakládání s vodou, se postupně zpřísňují a sniţují tak 

hodnoty emisních standardů pro vypouštění důlních vod i hodnoty imisních standardů 

v povrchových tocích. Jediné řešení, jak dosáhnout poţadovaných limitů je cíleně 

zasahovat do čistírenských technologií, soustavně je zdokonalovat, optimalizovat, či 

zefektivňovat. Pozornost musí být věnována nejen vodě samotné ale také vodě balastní, 

kalům, ale i trubním materiálům provozních nádrţí a stok, kde se vyčištěná voda 

akumulují, nebo jsou jimi převáděny a odváděny do recipientu
 21

. Obecně jsou odpadní 

vody definovány v ustanovení § 38 odst. 1. a odst. 2 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Odpadní vodou se stává kaţdá voda, jejíţ vlastnosti jsou 

změněny pouţitím nebo odvedením do stokových sítí a kanalizačních přípojek. 
56- 57 

Základním předpisem pouţívaným pro hodnocení stavu hospodaření a nakládání 

s vodami obecně, tedy předpis, který stanovuje emisní standardy pro přípustné hodnoty 

znečištění je Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. ze dne 22. prosince 2010,
 58

 který upravuje 

„nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

do kanalizací a o citlivých oblastech“ ve znění novely nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

s platností od 1. 10. 2007. Novela zákona v souladu s právem Evropské unie stanovuje 

důlní vody podle odvětví průmyslové činnosti a hlavně podle odvětvové klasifikace 

ekonomických činností (OKEČ) vydané Českým statistickým úřadem. Vodohospodářský 

orgán, který stanovuje přípustné znečištění vypouštěných odpadních a zvláštních vod do 

povrchových vod, vychází z  ukazatelů přípustného znečištění. 
58 

Podle vyhlášky 229/2007, která novelizuje nařízení vlády č. 61/2003 Sb. nejsou 

stanoveny emisní limity, vyhláška pouze upravuje emisní standardy, tedy přípustné 

hodnoty „p―. Hodnoty „p― koncentrací mohou být tedy v povolené míře překročeny, ovšem 

s ohledem na jiţ zmiňovanou novelu. Cílem novelizovaného nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

je do konce roku 2015 dosáhnout stanovených emisních standardů, které jsou platné pro 

povrchové vody, tak aby vypouštěné vody, tedy i důlní vody znečišťovaly povrchové vody 

co nejméně. Vodoprávní úřad stanovuje emisní limitní hodnoty pro vypouštění důlních vod 

individuálně, s přihlédnutím k charakteru vypouštění odpadních vod, mnoţství vypouštěné 
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vody, reţimu vypouštění a k charakteru recipientu, ovšem s maximálním respektováním 

emisních standardů. 
58 

Jak jiţ bylo řečeno definice důlních vod je v legislativě České republiky 

zaznamenána v horním zákoně č. 44/1988 Sb. Důlními vodami jsou myšleny všechny 

podzemní, povrchové a sráţkové vody, které vnikly do důlních prostorů, ale i do 

kamenolomů, hlinišť, štěrkoven a pískoven. Jsou to také doprovodné vody v  těţených 

ropných a plynových loţiscích. 
59 

Z právního nařízení plyne, ţe čerpání a vypouštění důlních vod nelze zakázat, 

lze však při nedodrţení poţadované kvality nařídit jejich čištění na odpovídající 

ukazatele. 

Pro stanovení kvalitních a mnoţstevních ukazatelů vypouštěných důlních vod je 

pro Důl Bílina kompetentní Krajský Úřad Ústeckého kraje, který vydává příslušná 

vodoprávní rozhodnutí pro nakládání s důlními vodami. Krajský úřad je povinen řídit 

se uvedenými právními dokumenty, přičemţ v oblasti stanovení kvality důlních vod 

je rozhodující jiţ zmíněné Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Povolené limity jsou uvedeny v Tabulce č. 2.
58 

Tabulka 2: Přípustné emisní standardy znečištění pro odpadní vody vypouštěné z průmyslového oboru – 

těţba a úprava černého a hnědého uhlí
 58 

Přípustné hodnoty 

 Jednotka „p― 

Těţba a úprava černého a hnědého uhlí 

Těţba a úprava černého uhlí 

 

pH - 6 - 9 

NL mg/l 40 

PAU mg/l 0,01 

Ţelezo mg/l 3 

Mangan mg/l 1 

Těţba a úprava hnědého uhlí a lignitu   

pH - 6 -9 

NL mg/l 40 

PAU mg/l 0,01 

Ţelezo mg/l 3 

Mangan mg/l 1 

Vzhledem k tomu, ţe povodí řeky Bíliny, kam se odpadní vyčištěná voda z Dolu 

Bílina vypouští, patří do povodí řeky Labe, která je součástí mezinárodních vod, musí být 

výše uvedená rozhodnutí a Zákony České republiky v souladu se směrnicí Evropského 
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parlamentu a Rady 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní 

politiky.
 60

 Všechny zákony jsou pak obecně rozpracovány do interních Směrnic 

Severočeských dolů a. s., kterými v případě Dolů Bílina jsou: 

 Směrnice GŘ a.s. č. 179/2011 Jednotná evidence povrchových, důlních a odpadních 

vod Dolů Bílina. 
61

 

 Směrnice GŘ a.s. č. 180/2011 Plán opatření pro případ ropné havárie na 

Severočeských Dolech a.s. - Dolech Bílina. 
62

 

 Směrnice GŘ. A.s. č. 181/2011 Kanalizační řád Severočeských dolů a.s. Dolů Bílina. 
63

 

Hodnoty emisních limitů se obecně stanovují podle druhu odpadních vod, dále podle 

typu a mnoţství znečištění ve vodách, které se vypouští. Při stanovování hodnot se přihlíţí 

k imisním standardům ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod, jak je uvedeno 

v tabulce s přihlédnutím k příloze č. 13 vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a k cílovému stavu jakosti vod toku. 
64 

Vodoprávní úřad, který vydává povolení k vypouštění vyčištěných vod, v tomto 

případě se jedná konkrétně o důlní vody, stanovuje také maximální povolené mnoţství 

jednotlivých ukazatelů vypouštěných odpadních vod (např. 1/s, m³/rok) a nejvyšší 

povolená mnoţství vypouštěného znečištění (např. kg/den, t/rok). 

K čištění průmyslových odpadních vod a emisním standardům se vztahuje i velmi 

významný doplněk Nařízení vlády § 6 odstavec 2. Tento doplněk vymezuje vodoprávnímu 

úřadu moţnost v odůvodněných případech stanovit pouze způsob a četnost sledování 

ukazatelů znečištění, které nejsou v tabulce uvedeny, a získat tak hlubší informace o stavu 

toku v důsledku vypouštění odpadních vod. Můţe se pak stát, ţe dle dosaţených informací, 

které vyplynuly s dlouhodobého sledování, dojde ke změně vodoprávního nařízení. Toto 

nařízení je velmi důleţité pro některé obory, jakým je například i dolování, které by jen 

velmi obtíţně splňovaly limity s velmi nízkými hodnotami některých ukazatelů znečištění. 

Při vypouštění důlních vod mohou být takovým ukazatelem např. hodnoty znečištění 

sírany, které nejsou dosud v  jako emisní standardy uvedeny. Vzhledem k tomu, ţe 

odstraňování síranů z vod je technologicky velmi náročné a technologie pro toto čištění je 

drahá, je neuvedení síranů do tabulky pro doly velmi příznivé. Z dosavadních zkušeností, 

které přináší praxe v celém světě, není znám ţádný velký provoz, kde by se primárně řešila 

právě koncentrace síranů. 
15 
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Kombinovaným přístupem přístup dle článku 4 rámcové směrnice o vodě 

2000/60/ES se rozumí stanovení emisních limitů při současném nepřekročení emisních 

standardů na základě ukazatelů vyjadřujících stav vody ve vodním toku, norem 

environmentální kvality a poţadavků na uţívání vod s přihlédnutím ke specifikaci 

nejlepších dostupných technik ve výrobě a nejlepších dostupných technologií 

zneškodňování odpadních vod. 
60 

Článek 4 rámcové směrnice 2000/60/ES poskytuje v rámci novelizovaného nařízení 

vlády č.61/2003 Sb. moţnost dosáhnout dobrého stavu povrchových vod do patnácti let 

ode dne nabytí platnosti směrnice, to pro Českou republiku znamená splnit limity do 

22. 12. 2015. 

V § 6 uvedeného původního vládního nařízení „Stanovení emisních limitů― v odstavci 

11 b je uvedeno, (pro stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem v období od 

1. 1. 2008 do 31. 12. 2009) ţe vodoprávní úřad stanovuje emisní limity v povolení 

k vypouštění ostatních odpadních vod (s výjimkou vod s obsahem zvlášť nebezpečných 

látek)do povrchových vod tak, aby imisní standardy k tomuto nařízení byly dosaţeny 

nejpozději do 22. prosince 2012. Tento termín se ruší a posouvá na 22. 12. 2015. 
15 
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 SOUČASNÝ STAV ÚPRAVNY DŮLNÍ VODY NA DOLECH BÍLINA 6

Úpravna důlních vod (ÚDV) Emerán je určena k čištění důlní vody odčerpané ze 

sledovaného území dolu Bílina před jejich vypouštěním do řeky Bíliny. Čistírna byla 

vystavěna jiţ v roce 1989, v roce 2003 pak byla provedena celková rekonstrukce. ÚDV 

Emerán je naprosto rozhodujícím objektem při čištění důlních vod, neboť je zde 

upravováno cca 70 % důlních vod Dolů Bílina. Navíc se počítá s provozem Emeránu do 

konce těţební činnosti Dolů Bílina, tj. do roku 2035, kdy je počítáno s ukončením 

ţivotnosti lomu.  

Z úpravny je voda gravitačně svedena z části otevřeným korytem po bývalém 

Radčickém (Břeţáneckém) potoce a části potrubím do řeky Bíliny. Na úpravnou se nachází 

usazovací nádrţ o velikosti 100 000 m
3
 a vyrovnávací nádrţe o velikosti 2×50 000 m

3
, 

které jsou v těsné blízkosti samotné úpravny. ÚDV Emerán má za úkol sniţovat hodnoty 

manganu, ţeleza a nerozpuštěných látek po aeraci (provzdušňování) a sedimentaci kalů za 

spoluúčasti flokulantů v usazovacích nádrţích. 
15 

6.1 Technický popis provozu 

Veškerá důlní voda je sváděny do vstupního rozdělovacího objektu. Ten reguluje 

nátok do vyrovnávacích nádrţí o velkosti 50 000 m³. Zmiňované vyrovnávací nádrţe 

slouţí k zajištění rovnoměrnosti nátoku do ÚDV, dále jako předsedimentace NL a také 

zajišťují přísun kyslíku, který je důleţitý pro oxidaci ţeleza na hydroxid ţelezitý (ten se 

snáze odstraňuje sedimentací). Vyrovnávací nádrţe také akumulují vodu při vyšších 

průtocích důlní vody.  

Do nátokového kanálu, který přivádí vodu do Emeránu se přidává flokulant 

a zároveň je zde jemnobublinový aerační systém, který slouţí k provzdušnění a k zajištění 

efektivního kontaktu flokulantu s částicemi NL. Součástí Emeránu jsou také sedimentační 

nádrţe (2×360 m³), kde se usazuje kal, který je pak gravitací přepouštěn do čerpacího 

prostoru, odkud je čerpán na kolová pole. Na sedimentační nádrţe navazuje jímka pro 

měření mnoţství vypouštěné vody a čerpací jímky, odkud se přečištěná voda čerpá pro 

zásobování cisteren, mytí buldozerů a také se pouţívá jako ředící voda pro chemické 

hospodářství. V budově ÚDV je umístěn i tzv. velín, stanice a sklad flokulantu. 
15 
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6.2 Retenční nádrţe na dně lomu 

Na dně lomu jsou dvě retenční nádrţe, odkud je kalovými čerpadly přiváděna voda 

do hlavní čerpací stanice, která podává vodu do ÚDV Emerán. Problémem těchto 

retenčních nádrţí je hromadění sedimentovaného kalu, který se skládá z písků, jílů 

a uhelného prachu. Čerpání vody ze sběrných nádrţí probíhá tak, aby byla voda co 

nejméně zatíţena kaly, pouţívá se tzv. průběţného odčerpávání. 

6.3 Kalové hospodářství 

Vyrovnávací nádrţe slouţí také k usazování tzv. primárního kalu, který se skládá 

z jemných částic písku, jílu, uhlí a částic hydroxidu ţelezitého. Je tedy nutné tyto nádrţe 

pravidelně čistit. Frekvence čištění závisí na kvalitě čerpané vody a účinností sedimentace 

(cca 1× – 2× ročně).  Po odčerpání vody z nádrţe se nechá usazený kal vyschnout, aţ do 

doby, neţ je moţné jej vytěţit. Po dobu vysychání je v provozu pouze jedna nádrţ. Kal je 

vytěţen nakladačem a je odváţen na vnitřní výsypku. Kromě primárního kalu se v nádrţích 

usazuje také kal tzv. sekundární, ten se čerpá do jedné ze čtyř kalových lagun, zde je 

zahuštěn a nechá se nejméně rok vysychat, pak teprve se těţí a vyváţí. 
15 
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 PRAKTICKÁ ČÁST 7

V praktické části zuţitkuji informace z referenční lokality, tedy z lokality, která v praxi 

vyuţívá mnou navrhovaný systém čištění odpadních vod. Zpracuji výsledky měření sledování 

kvality vypouštěných vod, které provádí průběţně vlastní laboratoř, OŘKJ - laboratoř 

severočeských dolů, která je drţitelem osvědčení o správné činnosti a je registrována 

Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumného ústavu vodohospodářského 

T. G. Masaryka ASLAB pod registračním číslem 4094, osvědčení č. 281 platné od roku 2008. 

Vyhodnotím kvalitu důlních vod v oblasti Dolu Bílina a navrhnu biologický způsob čištění 

odpadní vody, který je obecně znám, ale v České republice se pouţívá pouze v menším 

měřítku, a který bude zároveň splňovat podmínky platné legislativy. 

7.1 Metodika analýzy 

Za účelem získání informací o kvalitě důlních vod na vybraných hlavních profilech 

Dolů Bílina jsem vyuţil vzorky vod, které byly odebírány ve čtrnáctidenních intervalech 

v průběhu roku 20110. Stav tedy posuzuji na základě převzatých dat. Vzorky vody byly 

odebírány bodovou metodou podle normy ČSN ISO 5667-10 o Jakosti vod a Odběru vzorků, 

část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod. Vzorky byly převezeny do laboratoře 

OŘKJ severočeské doly, kde byly následně zpracovány. Dále jsem k vyhodnocení pouţil 

průtoková mnoţství, která byla převzata z dat Dolu Bílina – Provoz ČSDB. 

Mezi hodnotící ukazatele patří následující: 

pH (-) 

Fe (mg/l) 

Mn (mg/l) 

NL (g/l) 

SO4
2
 (mg/l) 

NH4
±
 (mg/l) 
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Z hlediska vyhodnocení kvality vod a návrhu systému pro čištění důlních vod jsou 

vyhodnocována významná odběrová místa z profilů: 

a) Vody s vysokým obsahem manganu:  

VHP 1 - ČS Drény Pokrok 

VHP 4 - Gravitační odpad 

VHP 6 - ČS Jiţní svahy 

b) Vody s vyšším obsahem nerozpuštěných látek: 

VHP 5 - ČJ Emerán 

VHP 15 - HČS + ČS2 LJ 

c) ÚDV - odtok vody do recipientu: VHP 16 

V průběhu monitoringu kvality důlní vody byla pozornost věnována především 

samotné kvalitě vody na profilu VHP 16, tj. ÚDV Emerán, z něhoţ je vyčištěná voda 

odváděna do řeky Bíliny. Tato voda je tedy předmětem vodoprávního rozhodnutí a musí 

splňovat podmínky pro vypouštění důlních vod stanovené Krajským úřadem Ústeckého 

kraje, obor ţivotního prostředí a zemědělství. Tento profil je vyhodnocován v delším 

časovém úseku a to v průběhu let 2007-2011. 

Při svém návrhu zohledňuji úspěšnost odbourávání ţeleza a manganu v refernční 

lokalitě Albright v Západní Virginii a ve Springdale v Pennsylvánii kterou jsem podrobněji 

popisoval v kapitole 4.4. 

7.2 Metodika hodnocení 

Na území Dolu Bílina probíhaly odběry důlních vod, aby se zjistila koncentrace 

škodlivých látek. Já jsem ve své práci vyhodnocoval koncentrace ţeleza, manganu 

a nerozpuštěných látek. Výsledky laboratoře prokázaly přítomnost kontaminantů v důlních 

vodách ve sledovaném území, a tak byly Doly Bílina nuceny k řešení této situace, a to ke 

zkapacitnění úpravny důlních vod, aby byly co moţná v nejkratší době splněny poţadavky 

legislativy. 

V diplomové práci jsou výsledky získané z laboratoře OŘKJ severočeské doly 

vyhodnoceny a graficky zpracovány pomocí softwaru Microsoft Office Excel. Všechna má 

vyhodnocení byla zpracována v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

odbor ţivotního prostředí, který  stanovuje způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod 
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do vod povrchových podle § 40 odst. 2 písm. c) zák. Č. 44/1988, o ochraně a vyuţiti 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, za pouţití nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění povrchových vod 

a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.
58 

Veškerá voda je z ÚDV odváděna do řeky Bíliny. Vyhláška č. 178/2012 Sb. stanoví 

seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou 

vodních toků a řeka Bílina je zde uvedena pod pořadovým číslem 403 a číslem 

hydrologického pořadí 1-14-01-001, správcem vodního toku je Povodí Ohře. Kvalita 

povrchové vody s ohledem na vyhlášku č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 

ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. rozděluje kvalitu vody do tří kategorií, jak je 

vidět v Tabulce č. 3. Řeka Bílina je zařazena do kategorie A3 a podle toho se stanovují 

i hodnoty emisních standardů pro ukazatele vypouštěných důlních vod.  

Tabulka 3: Hodnoty vybraných ukazatelů pro jednotlivé kategorie Al aţ A3 příloha č. 13, vyhláška č. 

428/2001 Sb. S - směrné, nepovinné hodnoty; M - mezní, povinné hodnoty 64 

Ukazatel 
kategorie A1 kategorie A2 kategorie A3 

S M S M S M 

pH 6,5-8,5 6,5-9,5 5,5-9 — 5,5-9 — 

NL (mg/1) 5    — — 

PAU (mg/1)  0,1  0,1 — 0,2 

Fe (mg/1) 0,1 0,2 1 2 1 2 

Mn (mg/1) 0,05 0,05 0,1 1 0,5 1,5 

sírany (mg/1) 150 250 150 250 150 250 

V Tabulce č. 4. jsou uvedeny limity nebezpečných látek v různých předpisech. 

Z uvedené tabulky vyplývá, ţe v dosavadním vodoprávním nařízení není dodrţen princip 

stanovení emisních limitů, které by měly nabývat hodnot v intervalu IS<EL≤ES. Ani 

v jednom z nich dosud vydaných a platných do 24. 6. 2021, tomu tak není. EL pro mangan 

je maximálně o 100 % vyšší neţ hodnota poţadovaná v NV č. 61/2003 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů.  
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Tabulka 4: Tabulka. Hodnoty ukazatelů DV v různých předpisech. 
58, 64 

ukazatel 

*EL 

Vodoprávní 

rozhodnutí 

pro DV z dolu 

Bílina 

*ES 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

v platném znění 

**IS 

příloha č. 3 Nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb. 

C90 

** 

Vyhláška 

č. 428/2001 

Sb. 

kategorie 

A3 

typ limitu p m p   

pH —  6 — 9 6 — 8 5,5 — 9,0 (S) 

NL  

(mg/1) 
40 80 40 30  

PAU  

(mg/1) 
  0,2 0,2 0,2 (M) 

Fe  

(mg/1) 
3 6 3 2 2 (M) 

Mn  

(mg/1) 
1 2 1 0,5 1,5 (M) 

sírany 

(mg/1) 
—   300 250 (M) 

Vysvětlivky k tabulce: * vypouštěná důlní voda; ** povrchová voda (limity, které musí být dosaţeny v místě 

smísení zaústěné odpadní vody s tekoucí povrchovou vodou = odběrový profil pro hodnocení kvality vody).  

I kdyţ vodoprávní úřad povoluje vyšší maximální hodnoty koncentrace 

znečišťujících látek, navrhovaný systém čištění důlních vod by měl být navrţen tak, 

aby splňoval i imisní standardy, neboť je moţné, ţe do budoucna se bude legislativa 

i nadále zpřísňovat. 

Výsledky analýz sledovaných hydrochemických parametrů byly porovnávány 

s nařízením vlády č. 23/2011 Sb., které mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech. V této novelizaci se mění způsob, jakým se zjištěné výsledky vyhodnocují. 

V nařízení vlády č. 229/2007 Sb. se naměřené hodnoty zvolených ukazatelů přímo 

porovnávaly s danými hodnotami přípustného znečištění povrchových vod (imisními 

standardy). Nově se z dvanácti naměřených hodnot pro jednotlivé ukazatele za období 

jednoho roku vypočítá aritmetický průměr a ten se porovnává s normou environmentální 

kvality, kterou se nahrazuje imisní standard a která je uvedena v novelizované verzi 

nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 
58 
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 VÝSLEDKY 8

V této kapitole vyhodnotím podrobný monitoring na VHP v Dole Bílina, konkrétně 

se budu zabývat těmi profily, které jsou zatíţené mnou sledovanými kontaminanty. Dále 

vyhodnotím mnoţství průtoku v jednotlivých bilančně významných profilech, neboť 

mnoţství důlní vody je významné nejen z hlediska vodoprávního nařízení, ale také pro 

samotnou těţbu. 

8.1 Vyhodnocení kvalita důlní vody na Dole Bílina  

Nejprve vyhodnotím profily s nejvyšší koncentrací manganu, jak vyplývá z 

vyhodnocených vzorků. V grafech na Obrázku 6 aţ 9, které zobrazují hodnoty naměřené v 

průběhu roku 2011 a to ve čtrnáctidenních intervalech, je můţno vidět vyhodnocené 

profily VHP 1, 4, 6 a 18. Přerušované čáry v grafech znázorňují vývojový trend v průběhu 

měření koncentrací jednotlivých látek (Fe, Mn, NL). 

 

Obrázek 6: vývojový trend Fe, Mn, NL profilu VHP 1 - ČS Drény Pokrok (2011). 

V grafu na Obrázku č. 6 pro sledovaný profil VHP 1 ÚDV Drény (vtok) je vidět 

kolísavý trend hodnot sledovaných kontaminantů, přičemţ nejproblematičtějším měsícem 

se pro všechny vyhodnocované hydrochemické parametry jeví říjen. Z grafu dále vyplývá, 

ţe průměrná roční hodnota manganu (7,3 mg/l) naměřená na VHP 1 překračuje povolený 

emisní standard (1 mg/l), zároveň má v průběhu roku stoupající tendenci.  

Zhodnotím-li mnoţství nerozpuštěných látek pro tento profil, docházím k závěru, ţe 

pro VHP 1 není mnoţství NL problémem, neboť hodnoty nepřesahují vodohospodářským 
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úřadem povolený limit tedy 40 – 80 mg/l, i kdyţ má mnoţství NL opět v průběhu roku 

stoupající průměrnou hodnotu. Stejně jako NL ani ţelezo obsaţené ve VHP 1 není 

problémem, i tento kontaminant nepřesahuje povolené hodnoty. 

 

Obrázek 7: vývojový trend Fe, Mn, NL profilu VHP 4 - Gravitační odpad (2011) 

Graf na Obrázku č. 7 znázorňuje hodnoty naměřené na VHP 4, tedy gravitační odpad 

do Ledvického potoka. Opět jedná se o další profil nejvíce zatíţený manganem. Z grafu 

vyplývá, ţe nejkolísavější hodnoty vykazují nerozpuštěné látky, které mají na tomto 

profilu v průběhu roku klesající průměrnou hodnotu a povolený limit přesahují v přijatelné 

míře (s ohledem na naměřený průměr a rozpětí limitů povelené vodohospodářským 

úřadem). Průměrná roční hodnota (0,8 mg/l) naměřeného ţeleza v tomto profilu vládou 

nařízený emisní standard nepřesahuje. Průměrná roční hodnota (2,9 mg/l) naměřeného 

manganu na VHP 4 určený emisní standard přesahuje. Tento profil se z hlediska zatíţení 

manganem jeví jako velmi problematický 

Na 0brázku č. 8 jsou graficky znázorněny hodnoty na VHP 6 (čerpací stanice 

Braňany). Z grafu vyplývá, ţe nejkolísavější hodnoty vykazují nerozpuštěné látky, které 

mají v průběhu sledovaného období průměrně stoupající tendenci, v ojedinělých případech 

sice vysoko překračují povolený limit, ale průměrně se do vodohospodářským úřadem 

nařízeného rozpětí povolených hodnot (40 – 80 mg/l) vejdou. Hodnoty znečištění ţelezem 

mají také stoupající tendenci a díky vysokému nárůstu na konci roku, se průměrná hodnota 

dostala opět vysoko nad povolený limit (rozmezí 3 – 6 mg/l).  



Kára Jiří: Úprava důlních vod na DB v souvislosti s novou legislativou EU 

2013  34 

 

Obrázek 8: vývojový trend Fe, Mn, NL profilu VHP 6 (2011) 

Hodnota manganu, jehoţ limity se podle nařízení vodohospodářského úřadu 

pohybují v rozmezí 1 – 2 mg/l, jsou průměrně (5 mg/l) za rok 2011 opět vysoko nad 

povoleným limitem, v půli roku dokonce naměřená hodnota vystoupala aţ téměř k 20 mg/l. 

Profil VHP 18 čerpací stanice Jiţní svahy se podle grafu na Obrázku č. 9 jeví pro 

znečištění manganem jako nejproblematičtější, neboť naměřené průměrné hodnoty se 

pohybují vysoko nad povolenými limity, které stanovil vodohospodářský úřad v souladu s 

vládním nařízením (rozmezí 1 – 2 mg/l). Z grafu vyplývá, ţe průměrná hodnota ve 

sledovaném roce se pohybuje kolem 20 mg/l. Průměrné hodnoty ţeleza jsou velmi kolísavé 

a velmi vysoko překračují povolený emisní limit. I v případě Fe je průměrná roční hodnota 

naprosto nepřijatelná (124 mg/l). Pouze v případě nerozpuštěných látek je situace na VHP 

18 příznivá. Průměrná hodnota NL nepřesahuje stanovený limit. 

 

Obrázek 9: Vývojový trend Fe, Mn, NL profilu VHP 18 (2011) 
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Nyní vyhodnotím profily nejvíce zatíţené nerozpuštěnými látkami. V grafech na 

Obrázcích č.10 aţ 12, které zobrazují hodnoty naměřené v průběhu roku 2011, lze vidět 

vyhodnocené profily 5, 12, 15.  

.  

Obrázek 10: Vývojový trend Fe, Mn, NL profilu VHP 5 (2011) 

VHP 5 –Čerpací stanice Jáma Emerán vykazuje dle grafu na Obrázku č.10 hodnoty 

stanovené pro mnoţství ţeleza vysoko nad povolený emisní standard i limit stanovený 

vodohospodářským úřadem. Průměrná hodnota Fe se pohybuje za celý rok nad hodnotou 

10 mg/l, přičemţ povolené limity mají rozmezí 3 – 6 mg/l. Naměřená průměrná hodnota (2 

mg/l) znečištní manganem splňuje nařízení vodohospodářského úřadu a je velmi 

vyrovnaná. Naměřené hodnoty nerozpuštěných látek mají poměrně kolísavou tendenci, 

nicméně v roce 2011 má jeho mnoţství v průměru klesající tendenci a lze konstatovat, ţe 

průměrná roční hodnota (14 mg/l) splňuje emisní limity, které se pro Doly Bílina pohyují 

v rozmezí 40 – 80 mg/l  i emisní standardy (40 mg/l) 

Graf na Obrázku č. 11 znázorňuje situaci na VHP 12 (Usazovací nádrţ kalovod jeho 

odtok), kde hodnoty naměřené pro nerozpuštěné látky velmi vysoko překračují povolený 

limit (rozmezí 40 – 80 mg/l), neboť se zde průměrná roční hodnota NL pohybuje nad 100 

mg/l. Naměřená mnoţství ţeleza mají sice stoupající tendenci, nicméně limit stanovený 

vodohospodářským úřadem zdaleka nepřekračují. Ani limit pro znečištění manganem není 

na tomto profilu překročen. 
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Obrázek 11: vývojový trend Fe, Mn, NL profilu VHP 12 (2011) 

Profil VHP 15 (Uhelný lom) hlavní čerpací stanice zobrazený na Obrázku č.12 

popisuje velmi kolísavé hodnoty pro naměřený obsah ţeleza a nerozpuštěných látek. Oba 

kontaminanty mají nejvyšší hodnoty v měsíci říjnu a vysoko překračují povolený limit. 

Průměrná hodnota mnoţství NL naměřeného v tomto profilu dosahuje téměř k hodnotě 

1 800 mg/l, coţ je velmi alarmující s ohledem na povolený limit v rozmezí (40 – 80 mg/l). 

I hodnoty sledovaného ţeleza průměrně velmi překračují stanovený limit, který povoluje 

maximální hranici 6 mg/l, zde se v průměru dostává aţ  téměř k hodnotě 20 mg/l. Mnoţství 

ţeleza má poměrně výrazně stoupající tendenci. 

 

Obrázek 12 : vývojový trend Fe, Mn, NL profilu VHP 15 (2011) 

Jak jiţ bylo uvedeno, mezi profily, které vykazují vyšší koncentrace manganu patří 

VHP 1, 4, 18 a 6. 
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Intervalové rozpětí koncentrací Mn na VHP: 

1 je 2,3 aţ 18,8 mg/l, 

4  je 2,3 aţ 10 mg/l, 

18  je 9,3 aţ 27,5 mg/l, 

6  je 0,8 aţ 15,3 mg/l. 

Nutno poznamenat, ţe horní hranice intervalu pro koncentrace Mn jsou vysoké 

především u profiů mneších, a to VHP 1 a 18, které jsou pak dále součástí profilů větších a 

to VHP 4 a 6. 

K profilům, kde je očekávána vyšší koncentrace nerozpuštněých látek, patří: VHP 5, 

15 a 12.  

Intervalové rozpětí koncentrací NL na VHP: 

5  je 4 ař 20 mg/l 

15  je 0 aţ 4 120 mg/l 

12  je 1 aţ 543 mg/l 

Z uvedených grafů vyplývá, ţe kdyby ve vodoprávním rozhodnutí pro Mn byla 

uvedena pouze hodnota 1 mg/l, byla by v průběhu sledovaného období dosaţena pouze 2×, 

tedy zabezpečení je 15%. Tato je skutečnost, a nejnom tato je velmi významná pro 

rozhodování o zefektivnění čistírny důlních vod na Dole Bílina. Alarmující jsou i hodnoty 

naměřeného Fe, nicméně mnou navrhované řešení pro čištění odpadních vod na 

sledovaném území od Mn vyţaduje i odbourání Fe, proto není nutné řešit problém 

s odbouráním Fe zvlášť. Problém s nerozpuštěnými látkami se dle hodnot vyplývajících 

z uvedených grafů musí také řešit a je tomu v diplomové práci věnován pouze malý 

prostor, neboť je práce zaměřena, především na odbourávání Mn biologickou cestou. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno pozornost věnuji i odpadním vodám na odtoku z ÚDV 

Emerán, protoţe právě tato voda je sváděna do recipientu ze samotného Dolu Bílina a je 

tedy hlavním předmětem zmiňovaného vodoprávního nařízení. Následující Obrázky č. 14, 

15 a 16 znázorňují grafické hodnoty pro naměřené kontaminanty na VHP 16 (Úpravna 

důlních vod Emerán) v průběhu let 2007-2011.Grafy sledují hydrochemické ukazatele Fe, 

Mn, NL a mnoţství důlních vod. Dále je v grafech znázorněn vývojový trend ve změnách 

jak kvality, tak mnoţství vody sledovaných profilů ve sledovaném časovém období. 
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Z grafu na Obrázku č. 13, který vyhodnocuje mnoţství ţeleza na VHP 16, je patrno, 

ţe vládou nařízený emisní standard 3 mg/l není v průměrné hodnotě překročen. Tento 

standard je překročen pouze 7× a to 3× v roce 2011, 1× v roce 2010, 1× v roce 2008 a 2× 

v roce 2007. V roce 2007 činí průměrná naměřená hodnota 2,08 mg/l, coţ znamená 

o 30,7 % niţší hodnotu, neţ činí povolené hodnoty, ale nejvyšší hodnoty vystoupaly nad 

povolenou maximální hodnotu, kterou stanovuje rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého 

kraje (konkrétně na hodnotu 6,80 mg/l a 7,04 mg/l), v roce 2008 se situace o něco zlepšila, 

průměrná hodnota Fe pro tento rok je 1,30 mg/l, tedy pouze 43 % z povoleného mnoţství. 

Jako nejméně problémovým rokem se jeví rok 2009, kdy průměrná hodnota naměřeného 

Fe je dokonce pod emisním standardem, konkrétně 0,94 mg/l. I rok 2010 splňuje 

vodoprávní nařízení, kdy průměrná hodnota Fe činí 1,20 mg/l. Rok 2011 má opět hodnoty 

Fe přesahující limit 3 mg/l, konkrétně v prosinci, kdy hodnota dosáhla aţ 5,12 mg/l 

a průměrná hodnota dosahuje 65 % povoleného limitu (činí 1,95 mg/l). Z toho vyplývá, ţe 

mnoţství ţeleza v jednotlivých letech je velmi kolísavé a nelze říct, ţe by se situace 

v letech zlepšovala, i kdyţ průměrná naměřená hodnota (viz Tabulka č. 5) po celé 

sledované období je rovnoměrná a pod stanoveným emisním standardem. 
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Tabulka 5: Průměrné hodnoty ţeleza za jednotlivá období 

Rok 2011 2010 2009 2008 2007 

Průměr 1,95 1,20 0,94 1,30 2,08 

 

 

Obrázek 13: Vývojový trend ţeleza naměřené na výstupu z VHP 16 (2007-2011) 
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Z grafu na Obrázku č. 14 vyplývá, ţe průměrný roční emisní limit stanovený pro 

mangan (1 mg/l) byl v roce 2007 překročen o celých 171 %, naměřená nejvyšší průměrná 

hodnota za rok 2007 činí 2,71 mg/l. Hodnota naměřeného manganu v roce 2008 výrazně 

klesla a to aţ na 35 % stanoveného standardu, průměrná hodnota manganu pro tento rok 

(1,35 %) se pohybuje pod emisním limitem. Průměrné hodnoty manganu v roce 2009 

limity nepřekročily, neboť průměrná hodnota pro tento rok činí 0,87 mg/l, v roce 2010 byl 

limit překročen o 21 %, hodnota činí 1,21 mg/l, coţ znamená, ţe maximální povolená 

hodnota nebyla překročena ani v tomto roce. V roce 2011 průměrná hodnota překročila 

povolený limit o 60ˇ%, přičemţ průměrná hodnota činí 1,60 mg/l. Zvýšené hodnoty 

koncentrace manganu v jednotlivých letech patrně souvisí s menším mnoţstvím průtoků 

vody, které koncentrace škodlivých látek výrazně ovlivňují.  

Neproblematičtějším rokem se tedy ukazuje rok 2007. Z grafu vyplývá, ţe průměrná 

hodnota mnoţství manganu má klesající tendenci a pohybuje se v intervalu, který je povolen 

zmiňovaným vodoprávním nařízením, které povoluje rozmezí 1 mg/l aţ 2 mg/l, nicméně se 

počítá s tím, ţe do budoucna se legislativa nadále zpřísní a je proto nutno drţet hodnotu Mn 

pod maximální povolenou hodnotou. Mnoţství manganu v jednotlivých letech je velmi 

kolísavé a má klesající tendenci, ale nelze jednoznačně říct, ţe by se situace zlepšovala, coţ 

můţeme sledovat na průměrné hodnotě v roce 2011 (viz Tabulka č. 6), kdy je patrno, ţe jiţ 

na začátku tohoto roku (2011) se hodnota naměřeného manganu opět zvyšuje.  

Další graf na Obrázku č. 15 má sice stoupající tendenci koncentrací nerozpuštěných 

látek, nicméně tyto průměrné hodnoty za sledové období nepřesahují stanovené emisní 

standardy. Emisní standardy byly překročeny především v roce 2011 a to o 12 % 

(průměrná hodnota činí 44,81 mg/l), kdy nejvyšší hodnoty dosahují aţ koncentrace 

105,5 mg/l a 109,5 mg/l). Stanovené maximální limity (rozmezí 40 - 80 mg/l) v období 

2007-2010 v průměrných hodnotách překročené nebyly (viz Tabulka č. 7), i kdyţ v roce 

2009 jednou vystoupala aţ nad 90 mg/l. Koncentrace NL jsou velmi kolísavé a vzhledem 

k tomu, ţe 10x přesahují vládou stanovené emisní limity, bude zapotřebí řešit i situaci 

s NL. 
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Tabulka 6: Průměrné hodnoty manganu za jednotlivá období 

rok 2011 2010 2009 2008 2007 

Průměr 1,60 1,21 0,87 1,35 2,71 
 

 

Obrázek 14: Vývojový trend manganu naměřené na výstupu z VHP 16 (2007-2011) 
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Tabulka 7: Průměrné hodnoty nerozpuštěných látek za jednotlivá období 

rok 2011 2010 2009 2008 2007 

Průměr 44,81 18,76 32,46 23,77 23,00 

 

 
Obrázek 15: Vývojový trend nerozpuštěných látek naměřené na výstupu z VHP 16 (2007-2011) 
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8.2 Vyhodnocení mnoţství průtoků 

Znalost mnoţství důlní vody rozdělených do proudů s převaţujícím znečištěním má 

velký význam pro vlastní čištění důlních vod a mnou navrhované řešení. V této kapitole 

zhodnotím mnoţství průtoků pro profily VHP 4, 6, 18, 5 a 15 v letech 2010 – 2011, 

a průtoky v profilu VHP 16 pro delší časové období od roku 2007 do 2011 (viz Tabulka č. 

8).  

Tabulka 8: Seznam měrných profilů 

č. profilu název profilu 

15 HČS + ČS2 LJ 

18 ČS Braňany 

5 ČJ Emerán 

6 ČS Jižní svahy 

4 Gravitační odpad 

16 ÚDV Emerán 

Na obrázcích č. 16 aţ 18 je graficky znázorněno mnoţství průtoků v období roku 

2010 aţ 2011, které byly vyhodnoceny jako profily nejvíce zatíţené mnoţstvím 

manganu. 

 

Obrázek 16: Průtokové mnoţství vody v roce 2010-2011 na profilu VHP 4 
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Obrázek 17: Průtokové mnoţství vody v roce 2010-2011 na profilu VHP 6 

 
Obrázek 18: Průtokové mnoţství vody v roce 2010-2011 na profilu VHP 18 

Jak je vidět z výše uvedených grafů, je průtok vody velmi kolísavý a mnoţství 

průtoků v jednotlivých profilech se poměrně liší, zatímco průměrný průtok vody na profilu 

VHP 4 a VHP 6 má v průběhu sledovaného období klesající tendenci, profil VHP 18 

(ČS Braňany) má naopak tendenci stoupající, coţ můţe být způsobeno i tím, ţe se jedná 

o malý profil, který je dále součástí velkého profilu, konkrétně VHP 6 (ČS Jiţní svah). 

Z grafů je dále moţno vidět, ţe se jedná o profily s odlišnou velikostí, neboť zatímco 

průměrné hodnoty průtoku na profilu VHP 4 se pohybují pod hodnotou 50 000 m
3
, na 

profilu VHP 6 dokonce pod 30 000 m
3
, tak průměrná hodnota průtoku na profilu VHP 18 

dokonce nepřesahuje ani 15 000 m
3
. Všechny tři výše uvedené profily vykazují nejvyšší 

hodnoty v osmém měsíci měření, kdy průtoky vysoko převyšují průměrnou naměřenou 

hodnotu. Opět by to mohlo být působeno vyššími sráţkami v tomto měsíci.  

Na obrázcích č. 19 a 20 je graficky znázorněno mnoţství průtoků v období roku 2010 

aţ 2011 na profilech, které byly vyhodnoceny jako nejvíce zatíţené nerozpuštěných látek. 
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Obrázek 19: Průtokové mnoţství vody v roce 2010-2011 na profilu VHP 5 

 

Obrázek 20: Průtokové mnoţství vody v roce 2010-2011 na profilu VHP 15 

Z výše uvedených grafů vyplývá, ţe se opět jedná o profily s odlišnou velikostí, neboť 

průměrná hodnota průtoku vody na profilu VHP 5-ČS Jáma Emerán se průměrně pohybuje 

kolem hodnoty 100 000 aţ 130 000 m
3
, zatímco průtoky na VHP 15 (Uhelný lom HČS po 

sledované období neklesly pod 200 000 m
3
. Pro profil VHP 5 platí menší kolísavost 

v průtoku vody, neţ je tomu u VHP 15, kde se opět ukázal osmý měsíc měření obdobím 

nejvíce zatíţeným průtokem vody (průtok vystoupal vysoko nad průměrnou hodnotu a to 

na 800 000 m
3
). 

Na Obrázku č. 21 je vidět mnoţství průtoku vody na profilu ÚDV Emerán v průběhu 

delšího časového období, neţ tomu bylo v předchozích profilech, konkrétně se jedná 

o období roku 2007 – 2011. VHP 16 (ÚDV Emerán) se pro svou důleţitost sleduje delší 

domu, neboť má pro nařízení vodoprávního úřadu nejvýznamnější vypovídací hodnotu. 
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Obrázek 21: Mnoţství průtoku vody na profilu VHP 16 a jeho grafické vyjádření vývoje v průběhu pěti let 

 

Tabulka 9: Naměřené průtokové mnoţství na profilu VHP 16 v průběhu pěti let.
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rok měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec průměr 

2011 

mnoţství 

průtoku 

(m
3
) 

564650 315100 272000 180300 216315 391000 345000 414000 288305 247250 244950 308200 315589,2 

2010 320850 261050 382950 218500 251275 211600 340040 945000 582400 500250 435850 509450 413267,9 

2009 180000 220800 276000 197000 260000 250000 290000 605000 232000 218000 285000 227000 270066,7 

2008 270000 221000 233000 239000 171000 158000 241500 254000 203000 205500 301000 249000 228833,3 

2007 159000 179000 175000 140000 122000 299000 243000 221500 270000 307000 440000 235000 232541,7 
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Graf na Obrázku č. 21 znázorňuje stoupající tendenci průměrného průtoku na profilu 

VHP 16, kdy průměrná hodnota průtoku neklesne pod 200 000 m
3
 a nevystoupá nad 

400 000 m
3
. Hodnoty průměrného průtoku, jak je vidět v Tabulce č. 9 většinou významně 

nepřesahují průměrnou roční hodnotu (pro rok 2007 je průměrný průtok 315 589,2 m
3
, pro 

rok 2008 je to hodnota 413 267,9 m
3
, v roce 2011 je průměrný průtok 315 589,2 m

3
). 

Pouze v roce 2009 a především v roce 2010 byl průměrný průtok ojediněle překročen. 

V roce 2009, kdy je průměrný průtok 270 066,7 m
3
, se hodnota vyšplhala aţ na 605 000 m

3
 

a roce 2010, kdy je průměrný průtok průtoku 413 267,9 m3, vystoupla dokonce aţ na 

945 000 m
3 

(viz Tabulka č. 9). 

K vyhodnocení účinnosti ÚDV Emerán jsem pouţil data z měření průtoků vod, za 

období 2007-2011, která jsou zaznamenána v Tabulce č. 10. Z uvedených hodnot je patrné, 

ţe na ÚDV Emerán je nátok a odtok zatíţen odchylkou od 3 do 30 %, která je dána tím, ţe 

z ÚDV vţdy odtéká menší mnoţství důlních vod, neţ se ukazuje na přítoku. Toto je 

způsobeno netěsností nádrţí, či nepřesným měřením průtoků. 

Tabulka 10: Průtoky na ÚDV Emerán 2007-2011
65 

rok 
nátok Emerán 

m
3
/rok 

odtok Emerán 

m
3
/rok 

rozdíl 

(%) 

chyba měření 

průtoku (%) 

2007 2 830 335 2 482 400 87,7 12,3 

2008 2 713 187 2 642 067 97,4 2,6 

2009 2 374 730 2 229 000 93,9 6,1 

2010 3 753 318 2 615 550 69,7 30,3 

2011 1 717 556 1 533 500 89,3 10,7 

Σ 13 389 126 11 502 517 - - 

průměr 2 677 825 2 300 503 87,6 12,4 

Vyhodnocení účinnosti ÚDV Emerán pro jednotlivé sledované ukazatele je 

provedeno za roky 2007-2011. V Tabulce č. 11 jsou uvedeny hodnoty nerozpuštěných 

látek (NL), které byly monitorovány jak na nátoku, tak také odtoku z ÚDV Emerán. 
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Tabulka 11 Účinnost ÚDV Emerán vypočtená na základě hodnot NL v období 2007 – 2011
65 

rok 
nátok Emerán 

NL (mg/1) 

odtok Emerán NL 

(mg/1) 
účinnost  

(%) 

2007 77,5 23,00 70,3 

2008 307,6 23,77 92,3 

2009 104,4 32,46 68,9 

2010 83 18,76 77,4 

2011 100 44,81 55,2 

průměr 134,5 28,56 72,8 

Jak vyplývá z Tabulky č. 11 pro nerozpuštěné látky NL je účinnost čistírny 

odpadních vod v průměru 72,8%, přičemţ téměř po celé období byly sledované hodnoty 

menší neţ 30 mg/l, pouze v roce 2009 byl průměrný obsah NL slabě překročen a v roce 

2011 činí dokonce 44,81 mg/l, coţ je překročení o 66,9 %. Dle NV č. 61/2003 Sb. § 7. 

Emisní standardy (přípustné hodnoty znečištění) pro odpadní vody z těţby a úpravy 

černého a hnědého uhlí je přípustná hodnota 30 mg/l. Účinnost ÚDV Emerán pro 

nerozpuštěné látky je tedy pro celé sledované území dostačující. 

V Tabulce č. 12 jsou uvedeny průměrné hodnoty ţeleza obsaţeného v důlní vodě, 

jehoţ obsah byl monitorován jak na nátoku, tak také odtoku z ÚDV Emerán, tabulka také 

ukazuje průměrnou účinnost čištění. 

Tabulka 12: Účinnost ÚDV Emerán pro Fe 2007 – 2011
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rok 
nátok Emerán 

Fe (mg/1) 

odtok Emerán 

Fe (mg/1) 

Účinnost 

(%) 

2007 4,6 2,08 54,8 

2008 4,3 1,3 69,8 

2009 6,3 0,94 85,1 

2010 7,3 1,20 83,6 

2011 4,7 1,95 58,5 

průměr 5,44 1,49 70,4 

Na základě hodnot uvedených v tabulce č. 12 lze konstatovat, ţe účinnost 

ÚDV Emerán pro odstranění ţelezo činí 70,4 %, přičemţ obsah Fe na odtoku z ÚDV byl 

po celou sledovanou dobu menší neţ 3 mg/l. Zmíněné nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

poţaduje pro průměrnou hodnotu Fe hodnotu 3 mg/l. Limit daný legislativou tedy 

současný ÚDV Emerán také splňuje. 
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V Tabulce č. 13 jsou uvedeny průměrné hodnoty manganu obsaţeného v důlní vodě, 

jehoţ obsah byl monitorován jak na nátoku, tak také odtoku z ÚDV Emerán a samozřejmě 

je zachycena i průměrná účinnost samotné čistírny odpadních vod. 

Tabulka 13: Účinnost ÚDV Emerán pro Mn 2007 – 2011
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rok 
nátok Emerán Mn  

(mg/1) 

odtok Emerán Mn 

(mg/1) 

účinnost 

(%) 

2007 3,5 2,71 22,6 

2008 1,8 1,35 25,0 

2009 42,2 0,87 97,9 

2010 2,7 1,21 55,2 

2011 1,8 1,60 11,1 

průměr 10,4 1,55 42,4 

Z tabulky č. 13, která ukazuje hodnoty manganu Mn, je patrné, ţe průměrná účinnost 

ÚDV Emerán je 42,2 %, kdy průměrný obsah Mn na odtoku z ÚDV Emerán byl 1,55 mg/l. 

V NV č. 61/2003 Sb. v platném znění je stanoven emisní standard pro znečištění 

manganem na 1 mg/l, je hodnota manganu je tedy překročena o 55 %. Hodnota manganu 

ve vyčištěných vodách průměrně za sledované období překračuje vládou nařízené emisní 

standardy (1 mg/l) a účinnosti ÚDV Emerán je nedostačující. 

Na základě výše uvedených dat lze závěrem konstatovat, ţe v průměrném ročním 

hodnocení ÚDV Emerán svůj účel plní. ÚDV se tedy významně podílí na sníţení obsahu 

NL a Fe, ovšem pro sledovaný hydrochemický parametr Mn uspokojivé hodnoty 

dosahované nejsou.  

S ohledem na zvýšený obsah manganu v některých typech důlní vody na Dole Bílina 

s ohledem na poţadovaný maximální obsah Mn dle NV č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů je třeba věnovat právě manganu zvýšenou pozornost.  

Vyhodnocením hodnot stávajících ukazatelů jsem chtěl ukázat současný stav kvality 

důlní vody, především pak vypouštěné důlní vody. Za tím účelem byly odebrány vzorky 

z VHP, které jsou nejvíce zatíţené mnou sledovanými znečišťujícími látkami, mnoţství 

koncentrací látek jsem pak vyhodnotil v souvislosti s platnou legislativou a platným 

vodoprávním nařízením. Dále jsem vyhodnotil i mnoţství vody v průtocích jednotlivých 

VHP, neboť na základě bilance mnoţství vod navrhuji vhodný způsob čištění důlních vod 

v Dole Bílina. 
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 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ DŮLNÍ VODY  9

Vzhledem k tomu, ţe na Dole Bílina je věnována významná pozornost stávající, ale 

i očekávané kvalitě vypouštěných důlních vod, bylo nutné zpracovat podrobné informace 

o mnoţství a kvalitě důlních vod. Současná ÚDV Emerán (VHP 16) nemůţe zabezpečit 

emisní limity poţadované nařízením vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších úprav, ani 

stávající vodoprávní nařízení, a proto je na Dole Bílina uvaţováno o výstavbě nové čistírny. 

Pro návrh vlastního systému mokřadů byla pouţita vyhodnocení chemických rozborů 

vody, vyhodnocení průtoků vody zatíţených profilů. Dále byly k návrhu pouţity zkušenosti 

z rešerší odborné literatury. Konkrétní příklad provozovaných soustav mokřadů s téměř 

identickou problematikou uvádím v kapitole 4.4 „Příklad pouţití biologického čištění 

v reálném provoze―. Jedná se o pasivní přírodní způsob čištění, který vyuţívá přirozené, 

běţně se vyskytující samočistící procesy v mokřadním prostředí za přímé účasti rostlin. 

Jedná se o nízkonákladové čištění, které vyuţívá přirozený tok, gravitaci, přírodní filtrační 

materiály a přirozené chemicko-biologické procesy. Pro návrh bude vyuţito prostoru na 

jihovýchodním okraji lomu Bílina. Pasivní systém čištění se skládá ze tří hlavních prvků. 

Jedná se o soustavu aerobních buněk tzv. mokřadů, různých typů oxidačních přepadů, skluzů 

a štěrkových filtračních polí, částečně osazených makrofyty, coţ jsou makroskopické 

pobřeţní a vodní rostliny. Pro účely konkrétního mokřadu v Dolech Bílina se nejlépe hodí 

např. orobinec (Typha) a rákos obecný (Phragmites australis ) 

Pasivní čištění důlní vody na Dolech Bílina je navrţeno jako další moţná varianta 

k chemickému čistění důlní vody, a to z hlediska odstranění zvýšených koncentrací ţeleza 

a manganu. Odstranění nerozpuštěných látek by bylo řešeno nezávisle na tomto řešení. 

9.1 Technické řešení systému mokřadů 

Celý systém se skládá ze tří funkčních prvků, které díky odlišné funkci vyţadují 

i odlišné technické řešení. Na Obrázku č. 22 je vidět základní funkční schéma celého 

navrhovaného systému. Jedná se o soustavu vyuţívající pouze gravitační odtok a vyţaduje 

velmi nízké provozní náklady. 
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Obrázek 22: Navrhované schéma pasivního čištění důlních vod – Důl Bílina 
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Navrhuji, dle předchozí analýzy vzorků, svést vody z profilů VHP 4,6,18 do mnou 

navrhovaného systému mokřadů. Tyto profily se vyznačují nejvyšší koncentrací Mn a Fe 

a zároveň jsou méně zatíţené nerozpuštěnými látkami, coţ je pro navrhovaný systém 

výhodné. Vlastní biologické čištění důlní vody s obsahem manganu proběhne na 

jednotlivých plochách mokřadů. Jedná se o maximální nátok těchto vod v mnoţství 150 l/s. 

Tyto vody musí být zbaveny nerozpuštěných látek. Nerozpuštěné látky se nejlépe 

odbourávají sedimentací. K tomu bude slouţit vyrovnávací nádrţ o ploše 70×32 m 

s hloubkou 3,5 m. Součástí bude kalový prostor, který musí být pravidelně čištěn a to 

odsátím a odvezením kalů na k tomu určenou skládku, nebo se kal musí přečerpat na 

kalolisy. Vyrovnávací nádrţ bude umístěna u okraje mokřadu. Jímku lze řešit jako zemní 

s minerálním těsněním s opevněním panely, nebo s konstrukcí ţelezobetonovou s kalovým 

prostorem.  

Systém čištění manganových vod v mokřadních filtračních polích bude postaven na 

principu biologicky indukované oxidaci. Hlavním působícím činidlem zde budou 

mangan – oxidující bakterie (Manganese-oxidizing Bacteria systém – MOBS), které pro 

zajištění procesu oxidace potřebují zvýšené hodnoty pH vodného prostředí a také vysoký 

obsah kyslíku ve vodě. Rovněţ musí být splněna další podmínka, a to velmi nízká 

koncentrace ţeleza v přitékající vodě, která je nutná pro dobré odbourání manganu. 

Z hlediska potřeb bezproblémového maximálního odstranění manganu je nejdřív 

nutné co nejvíce sníţit, popřípadě odstranit z důlní vody ţelezo. Pro zajištění nízkého 

obsahu ţeleza se před MOBS jednotky umísťují aerobní mokřady. 

Pro dobrou funkci štěrkových filtračních loţí nebo také štěrkových filtračních polí je 

nutné prokysličení vody, které je nezbytné pro správnou reakci a odbourávání těţkých 

kovů, jak je uvedeno v kapitole 4.3. Navrţené skluzy a přepady mezi jednotlivými filtry 

zajišťují právě prokysličení vody, které je pro odbourání ţeleza rozhodující.  

9.2 Aerobní buňky – mokřady (Aerobic Cells) 

Systém aerobních mokřadů zajišťuje v soustavě čištění manganových půdní vody 

obsahující mangan, odstranění ţeleza na koncentraci ≤1 mg/l
 
a zvýšení hodnoty pH o 1-2. 

Vzhledem k příznivé hodnotě pH přiváděné důlní vody na vstupu (tj. pH 6-8), 

nebude nutné tuto vodu nějak „předupravovat―, konkrétně zvyšovat pH a je moţné 
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k základnímu čištění pouţít rovnou otevřených aerobních mokřadů. Funkce mokřadů je 

zaloţena na několika základních principech, díky nimţ se z vody odstraňují kovy a další 

látky. V aerobních podmínkách mokřadů se jedná zejména o procesy usazování hydroxidů 

ţeleza, absorpce kovů hydroxidy ţeleza, příjem kovů ţivými rostlinami. 

K usazování (Precipitation) hydroxidů ţeleza, tedy k účinnému vysráţení hydroxidů 

ţeleza, je zapotřebí oxidace, která můţe být urychlena mikrobakteriálně. Při hodnotě pH 

vyšší neţ 5 je v těchto prostředích mnoho bakterií, které oxidují ţelezo za pouţití 

organické hmoty jako ţiviny. 

Chemické rovnice pro odbourávání ţeleza jako hydroxidu jsou následující: 

                        

                          

Hydroxidy ţeleza tvoří rosolovité shluky, jejichţ povrch reaguje slabě kysele, a proto 

snadno absorbují hydroxidové ionty. To vytváří negativní povrch, který přitahuje kladně 

nabité ionty kovů. Tento proces velmi dobře funguje při pH 6,5 aţ 8,5 (hodnoty typické 

pro důlní vody Bílinska). Při vyšších hodnotách pH se těţké kovy sráţí a stávají se tak 

nerozpuštěnými tedy méně nebezpečnými 

Následný příjem kovů ţivými rostlinami tvoří část celkové akumulace kovů, ale je také 

velmi důleţitou součástí soustavy čištění. A navíc kořenový systém rostlin vytváří 

mikroprostředí podporující redukční a oxidační procesy. Další důleţitou funkcí rostlin je 

zásobování systému biomasou pro fungování jiných mikrobiálních procesů a absorpci kovů. 

Dle zkušeností z jiţ provozovaných mokřadů je rychlost odbourávání ţeleza cca 

20 g/.m
2
 za jeden den, coţ je i standardní navrhovaná hodnota. 

47 

Někde se však uvádí hodnota niţší, a to 10 g/m
2
 za jeden den. Tato hodnota byla 

vybrána pro návrh systému v lokalitě Dolu Bílina, vzhledem k tomu, ţe dává větší jistotu 

jeho bezpečnosti a funkčnosti. 

Na základě existujícího vzorce a mnou vyhodnoceného mnoţství kontaminantů, 

průtoků a zároveň vyuţívám hodnot usazování, které byly jiţ dříve vyuţity v praxi 

(např. ve výše zmínění referenční lokalitě). Lze poměrně přesně stanovit základní plochu 

aerobních mokřadů potřebnou k odbourání daného ţeleza dle následujícího vztahu: 
39,55 
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kde je: 

CFe
eff 

  1 mg/l (C
eff

 – Concentration Effluent – koncentrace na výstupu) 

PRFe  10 g/m
2
·den (PR- Precipitation Rate – míra usazování/odbourávání) 

Pro výpočet plochy mokřadu byly uvaţovány tyto hodnoty: 

CFe
inff 

= 30 mg/l = 30 g/m
3
 

Q = 150 l/s = 12 960 m
3
/den 

A = 37 584 m
2
 = 3,76 ha (reálně spočítaná plocha mokřadu, pro lepší funkci mokřadů je 

ovšem lepší počítat s plocho větší, aby byla dostatečná rezerva. 

V kapitole 8.1 věnuji pozornost vyhodnocení mnoţství ţeleza, které ve sledovaných 

profilech průměrně nepřesáhlo hodnotu 20 mg/l. I kdyţ je tato hodnota skutečně vysoká, je 

dosahována pouze ojediněle, přesto však je pro výpočet pouţita hodnota koncentrace Fe 

ještě vyšší (30 mg/l). Při maximálním průtoku hodnota, která se pro výpočet pouţívá, 

neodpovídá skutečně naměřeným hodnotám, neboť koncentrace Fe při vyšším průtoku 

klesá, nicméně pro výpočet byla uvaţována moţná extrémně nepříznivá situace, která 

zabezpečuje vyšší bezpečnost, funkčnost a stabilitu systému. 

Průměrný průtok (vypočítaný z hodnot uvedených v kapitole 8.2) činí pro VHP 16, 

tedy ÚDV Emerán 292 059,8 m
3
/měsíc, tedy 9 735,3 m

3
/den, coţ je opět niţší hodnota, neţ 

se kterou počítá výpočet. Opět je to z důvodů bezpečnosti a funkčnosti mokřadu i za 

nepříznivých vodních podmínek. 

Mokřady jsou mělké nádrţe o maximální hloubce cca 0,6 – 0,9 m s mírným sklonem 

svahů propojené otevřeným kamenitými skluzy a přepady. Charakteristika jednotlivých 

mokřadů je vidět v Tabulce č. 14. 
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Tabulka 14: Základní charakteristika aerobních mokřadů 

Označení mokřadu 
plocha  

(m
2
) 

hloubka  

(m) 

objem vody 

(m
3
) 

rostlina 

m A 11 300 do 0,9 7 500 Typha spp.+jiné 

m B1 1 000 do 0,7 600 výsadba a sukcese 

m B2 1 000 do 0,7 600 výsadba a sukcese 

m B3 750 do 0,7 450 výsadba a sukcese 

M C1 4 700 do 0,6 2 350 Phragmites spp.+jiné 

uklidňovací 

objekt 
280 do 0,9   - 

m C2 4 900 do 0,6 2 450 Phragmites spp.+jiné 

rozdělovací 

laguna 
1 450 do 0,9 1 000 - 

m D1 a,b,c 6 600 do 0,6 3 300 omez. výs.+sukcese 

m D2 a,b,c 6 600 do 0,6 3 300 sukcese 

m D3 a,b,c 6 600 do 0,6 3 300 sukcese 

Celkem 45 180 - 24 850 - 

Z celkového součtu ploch mokřadů (cca 4,5 ha) je zřejmé, ţe soustava mokřadů tak, 

jak je navrţena překračuje výpočet zhruba o 7 000 m
2
, coţ je další rezerva z hlediska 

funkčnosti a bezpečnosti systému nízkonákladového pasívního čištění, jak jiţ bylo výše 

zmíněno. Jedná se o důleţitou rezervu z hlediska bezpečnosti celé soustavy a stává se 

náhradou tzv. řízených aktivních prvků. 

Z mých výpočtů, které vyuţívají nejen naměřených hodnot, ale především zkušeností 

ze zahraničí, kde se mokřady na tak velké ploše vyuţívají, je moţno odhadnout, za jak 

dlouho se mokřad zanese. Výpočet i s převodem jednotek je vidět v Tabulce č. 15. 

Pro výpočet moţností sedimentace ţeleza pro variantu přítoku 30 l/s (30 mg/l) a 150 

l/s
 
(150 mg/l) byla uvaţována jen hmotnost samotného ţeleza, která do nádrţí přiteče 

(sedimentuje přitom hydroxid ţeleza), coţ bylo vykompenzováno záměrně nízko zvolenou 

hustotou sedimentovaného kalu a to 300 kg/m
3
. Pro reálné hustoty kalu (1 200 kg/m

3
) 

vycházejí sedimentační doby samozřejmě ještě delší. 
55

 V oblasti Dolů Bílina byl pro 

sledované VHP 4, 6, 18, které by do mokřadu měly být svedeny, naměřen maximální 

průtoky 34 l/s, je tedy naprosto vhodné vyuţít jiţ odzkoušenou variantu pro minimální 

průtok vody 30 l/s a pro variantu maximální, která mnohonásobně překračuje naměřené 

hodnoty, tedy variantu pro průtok 150 l/s ohledem na moţné překročení průměrných 

průtoků např. vlivem nadprůměrných sráţek nebo moţnosti havárie. 
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Tabulka 15: Výpočet moţností sedimentace Fe pro variantu přítoku 30 l/s a 150 l/s 

 
pro 30 l/s 

 
pro 150 l/s 

 

Přítok 2592 m
3
/den 12 960 m

3
/den 

obsah Fe 30 g/m
3
 15 g/m

3
 

mnoţství Fe  

77 760 g/den 194 400 g/den 

77,76 kg/den 194,4 kg/den 

0,07776 t/den 0,1944 t/den 

hustota sedimentu 300 kg/m
3
 500 kg/m

3
 

objem mokřadu mA 3 390 m
3
 3 390 m

3
 

sedimentace v mokřadu mA 1 017 000 kg 1 695 000 kg 

zanesení mA do hloubky 0,3 m 1 017 t 1 695 t 

doba zanesení 0,3 m pro mA 13 079 dní 8 719 dní 

doba zanesení 0,3 m pro mA 36 let 24 let 

objem mB1-3 a mC 3 182 m
3
 3 182 m

3
 

sedimentace v mB1-3 a v mC 954 600 kg 1 591 000 kg 

zanesení jen do výšky h = 0,2m 954,6 t 1 591 t 

zanesení 0,2m v mB1-3 a mC 12 276 dní 8 184 dní 

doba zanesení 0,2m v mB1-3 a 

mC 
34 let 22 let 

Následující ukázkový výpočet pro dobu zanesení sedimentovaným kalem s obsahem 

ţeleza do výšky 0,3 m při minimálním průtoku 30 l/s a je platný pro mokřad A. Výška 

0,3 m je uvaţovaná pro s ohledem na zkušenosti z referenčních lokalit. 

Pro výpočet objemu kalu do uvaţované výšky 0,3 m pouţijeme plochu mokřadu A, 

kterou jsme získali předcházejícím výpočtem, jehoţ výsledek je uveden v Tabulce č.15. 

                             

                         

Zjištěný objem vody za den vynásobíme uvaţovaným maximálním obsahem Fe. 
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Objem mokřadu vynásobím uvaţovanou hustotou sedimentu a dostaneme hmotnost 

sedimentovaného kalu do uvaţované výšky 0 3 m 

             
  

   
                        

Hmotnost kalu uţ jen vydělíme mnoţstvím Fe za den a dostaneme hodnotu doby 

zanešení. 

         

     
                                    

Stejný postup potom platí i pro výpočet mokřadů mB1-mB3. V Tabulce č. 15 jsou 

vidět doby zanesení pro jednotlivé mokřady při maximálním i minimálním průtoku vody. 

Pro maximální variantu průtoku 150 l/s je logicky mnoţství Fe uvaţováno niţší. 

9.3 Štěrkové loţe (Rock Drains) – MOBS jednotky 

Štěrkové pole bude slouţit k dočištění odpadních vod, patří mezi tzv. půdní filtry, 

kde se vyuţívá minerálního filtračního materiálu, který má charakter drobného štěrku 

a písku. Zjednodušeně řečeno, jedná se o nádrţe s volně loţenými kameny, nebo štěrkem, 

coţ vytváří potřebný substrát pro růst bakterií, které oxidují mangan ve vodě. Filtrační 

štěrkové pole je navrhováno z praného drceného kameniva průměru 2 - 15 cm. 
39,67

 

„Odbourávání― manganu z důlní vody bude probíhat ve speciálních štěrkových loţí 

umístěných za aerobní mokřady. Jak jiţ bylo uvedeno, je to zejména z toho důvodu, ţe pro 

dobré odbourávání manganu je nutná nízká koncentrace ţeleza (≤1 mg/l) v přitékající vodě 

a zároveň zvýšené hodnotě pH. Obojí zajišťuje moţnost funkčního návrhu aerobního 

mokřadního systému, který můţe sníţit koncentraci ţeleza aţ na 1 mg/l a zároveň, jak se 

ukazuje podle vědeckých studií, je tento systém schopen zvýšit pH o 1-2 .
47

  

Základním funkčním principem odbourávání manganu v těchto mokřadech 

s filtračními poli je jeho biologicky indukovaná oxidace. Hlavním působícím činitelem 

jsou zde mangan – oxidující bakterie (MOBS), které potřebují zvýšené pH a vysoký obsah 

kyslíku ve vodě. Vyuţívají mangan ve svém metabolismu a jeho oxidací ho váţí ve formě 

MnO2, který pak tvoří černý povlak ve štěrkovém filtračním poli, tj. na jednotlivých 

kamenech náplně (zmiňovaný černý povlak, tzv. sliz se běţně vyskytuje na říčních 
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kamenech). Vzhledem k tomu, ţe usazování manganu je díky jeho koncentracím nízké, 

není třeba měnit štěrkové filtrační pole dle zkušeností nejméně 20 let. 
66-67 

Oxidace manganu         
 

 
            

V návrhu mokřadu počítám s přirozeným procesem, kdy mangan v podobě MnO2 

vytváří povlaky na povrchu na jednotlivých kamenných zrnech, či oblázcích Při vstupních 

parametrech a navrţeném rozsahu systému soustavy mokřadů bude manganový povlak 

vytvářet vrstvu cca do 1 mm za rok, coţ znamená ţivotnost štěrkových loţí od 25 do 40 

let. Ţivotnost navrţeného systému filtračních loţí lze účinně prodlouţit kvalitou vybraných 

říčních štěrků. 

Pro dobrou funkci štěrkových polí je nutné prokysličení vody před jejím vtokem do 

filtru. To bude zabezpečeno pasívně pomocí skluzů a přepadů i mezi jednotlivými filtry. 

Návrhovým kritériem pro tento systém je čas zadrţení vody v bazénech (štěrkových 

loţích). Dostupná literatura uvádí 48 h pro bazény bez náplně pro celý systém, coţ 

znamená cca 16 h pro filtry s běţnou štěrkovou náplní. 
65, 68

  

Celkový objem navrţených štěrkových filtračních loţí včetně přelivů a skluzů je 

cca 6 000 m
3
. Při normálním průtoku 30 l/s, to znamená plnění bazénů (zadrţení vody) a všech 

přechodových systémů během 2,3 dnů, tj. 55 h. Při vyšších průtocích je navíc koncentrace 

manganu nízká a voda v systému nemusí být zadrţena tak dlouho. Celkové zadrţení vody je 

výrazně delší, neţ je nutné, ale zaručuje bezpečnost systému i pro zimní období. 

9.4 Otevřené skluzy, přepady a kanály (Slipways) 

Celý pasivní systém je do značné míry závislý na dobrém prokysličení vody, neboť 

většina hlavních procesů, podílejících se na odbourávání kovů, funguje na základě jejich 

oxidace. Je proto nutné zajistit dotaci kyslíku do vody při odbourávání manganu 

nízkonákladovým přirozeným způsobem, tj. bez pouţití aktivních systémů jako je 

například provzdušňování, vyuţívání chemických látek apod. Voda se nejlépe prokysličuje 

v rychleji tekoucích úsecích s nerovnostmi, kde je voda v turbolentním stavu proudění, 

v různých vrstvách, převáţně nízkých. Proto jsou mezi jednotlivé mokřady vkládány 

balvanité skluzy, přelivy a přepady, zabezpečující dostatečné prokysličení vody, a to 

včetně zimního období. Za tímto účelem je navrţeno i více menších mokřadů, na místo 
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menšího mnoţství velkých mokřadů. Rozměry těchto skluzů jsou navrţeny na velký přítok 

podle mnoţství vody, tj. 300 l/s, aby nedocházelo k tzv. vybřeţování vody ani za zvýšených 

stavů při deštích. Proud vody v kanálech a přepadech je dle zkušeností s vyuţitím stejného 

systému v zahraničí nejlépe regulovatelný v hloubce 0,03 m/30,48 mm. 
65,68

 Skluzy a přepady 

jsou proto navrţeny spíše jako mělké a široké útvary s kamenitým/štěrkovým podloţím, 

které jsou velmi blízké přírodním útvarům, jako jsou břehy s volně loţenými kameny. 

Celková délka kanálů je odhadována na 600 – 800 m.  
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 ZÁVĚR 10

Doly Bílina mají dlouhou tradici a v průběhu let fungování dolu se stále řeší 

problémy s důlními vodami a to nejen při odvodňování, ale také problémy s čištěním. 

Legislativa upravující povolené limity polutantů se mění v souvislosti s rostoucími nároky 

na udrţení environmentálního systému, a tak je zapotřebí odpadní důlní vody soustavně 

sledovat a vyhodnocovat jejich kvalitu. Sledovaná lokalita, Doly Bílina, vyuţívá k čištění 

vod ÚDV Emerán, kde probíhalo sledování a měření průtoků a především měření mnoţství 

polutantů, jako jsou nerozpuštěné látky, ţelezo a mnagan, které jsou nejtypičtější pro důlní 

odpadní vody v této lokalitě. Jak jiţ bylo výše uvedeno v letech 2007 – 2011 byl největší 

problém v dosaţení legislativou poţadovaných limitů u manganu, který přesahoval limit 

o více neţ 50 %, dále u nerozpuštěných látek, menší problém je odbourávání ţeleza, jehoţ 

hodnoty aţ na malé výjimky nepřesáhly poţadovaný limit.  

Z práce vyplývá, ţe pasivní systém čištění důlních vod, v tomto případě úprava 

obsahů manganu a ţeleza na či pod limitní koncentrace, můţe být funkční, pakliţe se 

dodrţí stanovené výměry, které vyplynuly, nejen z měření ale také ze zkušeností vyuţití 

mokřadů v řadě referenčních zařízeních a provozů. Mokřady se v Čechách vyuţívají 

hlavně pro malé čistírny, či čistírny komunálního odpadu, v zahraničí je pouţito i na velké 

čistírny. Mokřady jsou velmi náročné na plochu. I s tímto handicapem je počítáno, neboť 

mokřad je navrţen na dostatečně velké jiţ rekultivované ploše výsypek. Nehledě na to, ţe 

se jedná o přírodní způsob čištění, a tak takováto čistírna skvěle zapadne do krajiny. 

Vyčištěné vody, které projdou kaskádou mokřadů, budou odvedeny do koryta Radčického 

potoka a dále do řeky Bíliny. 

Přírodní čištění důlních vod je velmi vhodný, bezpečný a v případě, ţe se vyuţije 

i stávajícího systému chemického čištění, který pomůţe vyčistit vody od nerozpuštěných 

látek, je i velmi efektivní.  
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